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إتحاُد اإلْعـَلميني الـَيـَمـنيني يدين حْجـَب فضائية »املنار« على قمر 
النايلسات ويؤكد أنه يخُدُم املشروَع الصهيو أمريكي يف املنطقة

لقاءاٌت ووقفات احتجاجية واسعة يف معظم املحافظات تنديدًا باستمرار الُعـْدَوان على بلدنا

  - صنعاء:
اساتنكر اتحااُ  اإلْعااَلمياني الايَاَبانيني 
االنتهاكاِت غريَ املسابوقة التال تتدرض لها 
خضائياُة املناار، وصاوالً إَلااى حجاب بيها 
عىل قناة مدار النايلساات، والاذي  خل حيّز 

التنفيذ ابتداء من يوإ األربداء 6-ل-2016.
لاذه  أن  لاه  بياان  يف  االتحاا   واعتارب 
إ ارة  قبال  مان  التدسافيَة  املبارسااِت 
النايلساات، والتل شابلت قنوات تلفزيونية 
لبنانياة أخارى، تأتل يف إطار من التساييل 
املكشوف، الذي يهدف إَلاى التدتيم والتضليل 
عىل الرأي الداإ الدربل، ويؤكد أن اساتهداف 
القناوات اللبنانياة: املناار والجدياد َوإن بل 
إن وتلفزياون لبناان، يبيّال حرباً سياسايًة 
وإْعااَلمياة عاىل املقاومة الوطنياة يف لبنان، 
ببا ييدإ إرسائيل واملرشوع الصهيوأمريكل 
باملنطقاة، وغاري منفصل عان عبلية قصف 
الدقاول التال  أبت عليهاا قوى االساتكبار 
الداملال، من خاالل مضايقة األصاوات التل 
تدَباُل عىل نرش وكشاف ُكّل امليططات التل 
تحاُك ضد األمة، وإخساح املجال أماإ اإلْعااَلإ 
املضلل الذي ييُدُإ سياسة تلك القوى ويدبُل 
عىل تزييف الوعل الدربل الجبدل، مسانو اً 

بإمكانات مالية وتقنية ضيبة.

اتحاا   إن  بياناه:  يف  االتحاا   وتاباع 
اإلْعااَلمياني الايَاَبانياني ولو يدين بشادة 
قرار الرشكة املرصية نايلسات بحل القنوات 

اللبنانية، 
خإناه يدرّبُ عن تقدياِره لإلْعاااَلإ املقاَوإ 
وللدور الذي تلدبُه قناة املنار تحديداً يف تسليط 
الضوء عاىل مظلومية الشادب الايَاَبانل يف 
ظل الُداْدَوان السادو ي األمريكل املتواصل، 
الاذي يسادى إَلاى تغيياب شاهو  الحقيقة 

بدد أن زكبت األناوف رراء ررائبه املتوالية 
واملجازر البشادة التل يرتكبها بحل املدنيني 

يف الايَاَبان.
و عاا االتحااُ  إَلااى تضاُمن واساع مع 
لسياساات  والتصاّدي  اللبنانياة،  القناوات 
سالب الوعال الدربال، والبحاث عان آليات 
رديادة ملوارهاة االنتهااكات املتوالية بحلِّ 
وسائل اإلْعااَلإ الدربية التل ال تدوُر يف الفلك 

السدو ي واليليجل.

  - متابعات:
تساتبرُّ الوقفااُت واالحتجارااُت املنادَّ ُة 
األمريكال  السادو ي  الُدااْدَوان  باساتبرار 
الشادب  أبنااء  عاىل  املفاروض  والحصاار 

الايَاَبانل أرضا وإنَْسااناً.
ونّظبت لجنة الدخاع عن حقوق املهجرين 
قرسياً من املحاخظاات الجنوبية مع عد  من 
املواطنني الجنوبياني املهجرين أمل األربداء 
وقفة احتجارية أماإ ربدية اإلخاء والرتابط 
لالنتهااكات  رخضااً  صندااء؛  بالداصباة 
والجرائام املرتكبة بحال املواطنني يف الجنوب 

عىل مدى عاإ كامل من الُداْدَوان.
ويف الداصبة صنداء أَيْاضاً رّهزت نسااء 
مان محاخظة تداز قاخلًة متنوعاًة من الغذاء 
واألموال والحيل، رخداً ألبطال الجيش واللجان 
الشاديبة املرابطني يف الجبهات، مؤكدات عىل 
بذل الغاايل والنفيال لتطهاري الايَاَبان من 

الغزاة واملحتلني.
ونّظم أبناُء حل القلفان ببديرية السبدني 
لقااًء موّساداً أعلناوا خياه نفريلام الدااإ، 

وراد وا تفويضهام املطلال لقائاد الياورة، 
مؤكدين وقوخهم إَلاى رانب الجيش واللجان 
الشادبية، وإسانا لم باملقاتلاني والقواخال 

الغذائية واملالية.

ويف عباران نظبت وقفة احتجارية ألبناء 
منطقة بيات الفقياه ببدينه عباران، وعرب 
بيان الوقفة عن املوقف الدظيم الذي يجّسده 
الجياش واللجاان يف صبو لام وعطائهام 

الكبري بجبهات املوارهة.
ويف لقاء قبيل موّساع ألبناء مديرية مغرب 
اللقااء  املشااركون يف  عنال بذماار أشاا  
الشادبية يف  واللجاان  الجياش  بانتصاارات 

ميتلاف ربهات القتال، مدلناني النفريَ الداإ 
ورخاد الجبهات باملاال والررال لدحار الغزاة 

واملحتلني.
كباا أعلان أبنااُء مغرب عنال تضامنهم 
ماع قنااة املناار، مساتنكرين ماا قامت به 
 ول الُدااْدَوان من إنزال قنااة املنار عن البث 
يف النايال ساات، األمار الاذي ييادإ الدادو 
الصهيونل واألمريكال وتكبيم األخواه الحرة 
وعدإ إيصال الحقائل للبشالدين يف ميتلف 

أنحاء الدالم.
إىل ذلك أقامت مدرساُة أساامة بان زيد يف 
مديرياة الطويلة محاخظاة املحويت مدرضاً 
للصور واملجّسابات يتناول خصول الُداْدَوان 
السدو ي األمريكل عىل الايَاَبان خالل عاإ.
ويف البيضاء نّظم طاالب عد اً من مدارس 
اساتنكاراً  احتجارياًة  وقفااٍت  املحاخظاة 
وتندياداً  األمريكال،  السادو ي  للُدااْدَوان 
للجرائام التال يرتكبهاا بحلِّ أبناء الشادب، 
حياث أّكد الطالب صبو لم يف وره الُداْدَوان 
وتقديام ُكّل ما يساتطيدون مان  عم ما ي 

ومدنوي للبرابطني يف ربهات املوارهة.

األجهزة األمنية واللجان يداهمون وكرًا إْرَهـابياً يف 
ذمار ويضبطون أسلحًة وذخائَر وأحزمًة ناسفة 

ومتفجراٍت وأجهزَة اتصاالت السلكية
  - ذمار:

تبّكنات األرهزُة األمنية واللجان 
الشادبية، أمل األربداء، من كشف 
إْرَلاابالٍّ كانات  واقتحااإ موقاٍع 
الدنارص اإلررامياة تتيذ منه وكراً 
لهاا يف إْحااَدى تبااب مديرية الحدا 

ببحاخظة ذمار.
وقالت مصاا ر أمنية: إن أرهزة 
األمان واللجان تبّكنات من تطهري 
قياايس  وقات  يف  إْرَلاابال  وكار 
األسالحة  مان  كبياة  َوضبطات 
واألحزماة  والقذائاف  والذخائار 
وأرهازة  واملتفجارات  الناسافة 
االتصااالت الالسالكية وكبياة من 
الياصاة  واملطبوعاات  اإلْعاااَلإ 

بتنظيم القاعدة.
وأضااف املصادر أن عاد اً مان 
عنارص لاذه الدصابة التل يقو لا 
اإلْرَلاابال محسان القاا ري لقوا 
مصارعهم، كبا ُررح آخرون، خيبا 
تبكنات األرهازة األمنياة من أرس 
عاد  آخر مان تلاك الدناارص أثناء 

اقتحاإ الوكر اإلررامل.

  - تعز:
واصل طريان الُداْدَوان األمريكل السدو ي يوإ 
أمل شان غاراته عىل مناطال متفرقة ببحاخظة 
تدز، ميلفاً أرضاراً يف املنازل واملنشآت واملبتلكات 

الدامة والياصة.
واساتهدف طاريان الددو صباح ومسااء أمل 
مطاار تداز الدويل بسلسالة غاارات أسافرت عن 
أرضار كبارية يف منشاآت املطاار، كباا اساتهدف 
بغااراٍت أخارى مركاز مديرياة حيفاان ومنطقة 
الجندياة، ماا أَ َّى إَلااى تارر عاد  مان املنازل 

واملزارع واملنشآت واملبتلكات الياصة.
وشان طاريان الُدااْدَوان سلسالة غاارات عىل 
املنطقة املحيطة بالساجن املركازي ومديرية ربل 
حبيش، وسط تحليل كييف للطريان خالل ساعات 
النهاار، كبا أغاار الطريان عاىل منطقاة الرالدة 
ببديرياة خديار، وعااو  قصاف منطقاة ورزان 
ببديرية  منة خدير، كبا َشانَّ غارتني عىل ساوق 
الشاقريا بالوازعياة وكاذا غاارة عىل مفارق امليا 

وميلها عىل ميلث الوازعية.
 ويف مديرياة نهام ببحاخظاة صندااء َقَصاَف 

طرياُن الُداْدَوان بددة غارات عىل منطقة
املحجر ياوإ أمال األول، ماا أَ َّى إَلاى إحداث 

أرضار بالغة يف األرايض الزراعية ومنازل املواطنني.
وأغاار طاريان الُدااْدَوان عاىل منطقاة ملاح 
ببديرية نهم، ماا أَ َّى إَلاى إحداث أرضار بالغة يف 

منازل املواطنني ومبتلكاتهم.
ونّفاذ طاريان الُدااْدَوان األمريكل السادو ية 
سلسالة غاارات عاىل مديرياة رصواح ببحاخظة 
ماأرب اليومني املاضيني، حيث قصاف يوإ االثنني 
بيبال غارات عاىل املديرية وشان ثاالث غارات 
عىل ربل لياالن االسارتاتيجل وغارتني عىل وا ي 

رصواح. 
وحساب املصدر خاإن طاريان الُدااْدَوان عاو  

قصف مديرية الغيل بالجوف بأربع غارات.

�شل�شلة غارات على مديريات نهم و�شرواح والغيل
طريان الُعـْدَوان يقصف مطار تعز الدولي واملنطقة املحيطة بالسجن 

املركزي بمحافظة تعز
  - صنعاء:

ذكرت إحصائيٌة رسابيٌة تابدٌة لوزارة األوقاف 
ر لل1 مساجداً ومقربة رراء  واإلرشاا  عن تارُّ
الُداْدَوان األمريكل السدو ي عىل بال نا خالل عاإ.
 وقاال مديار عااإ األوقااف واإلرشاا  بأمانة 
الداصباة إبراليام اليطياب يف ترصياح لوكالاة 
الفنياة  اللجناة  إن  )سابأ(:  الايَاَبانياة  األنبااء 
لحرص األرضار واليساائر التل لحقت ببنشائات 
ومشااريع األوقاف ساّجلت ترر 131 مساجداً 
موزعة عىل كاخة مديريات األمانة بأرضار رسيبة 
ومتوساطة، الختاً إَلاى أن األرضاَر املا ية تبيلت يف 
تشّققات لبدض مبانل املساارد وُردرانها وخلع 
النواخاذ واألبواب وتحطم قبريات ونقوش البدض 

منها ما يتطلب الصيانة والرتميم.
وذكار اليطياب أن 13 مقاربًة تاررت رراء 
قصف طاريان الُدااْدَوان، ثاالٌث منها اساتهدخت 
بشاكل مبارش ولال مقابار النجيباات واليرايف 
وخزيباة التال تدد من أكارب املقابار التأرييية يف 
الايَاَباان وتضام ُرخات ملوك ورؤسااء وساساة 
وأ بااء وغريلم من الشايصيات التل لها تأثري يف 

التأريخ الايَاَبانل.
وراّد  مدياُر عااإ األوقااف واإلرشاا  بأمانة 
الداصباة إ انتَاه الساتبرار الُداْدَوان السادو ي 
الشادب  مقادرات  ُكلِّ  اساتهداف  يف  الهبجال 
الايَاَبانال وبنيتاه التحتياة بباا خيها املساارد 
واملقابار واملواقع األثرياة  ون مراعاة لحرمة تلك 

الرصوح َواملواقع الدينية َوالتأرييية.

إحصائية رسمية: 144 مسجدًا ومقربًة تضّررت 
بسبب الُعـْدَوان األمريكي السعودي على صنعاء
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  -  خاص:
كشاف الناطُل الرسبلُّ باسام أنصار الله 
اِل لتواخل رديد  محبد عبدالساالإ عن التوصُّ
مع الجانب السادو ي يف اطاار التوصل إَلاى 
وقف كامل للددوان عىل الايَاَبان قبل انطالق 
مفاوضاات الحل السايايس منتصف الشاهر 

الجاري الذي ترعاه األمم املتحدة.
وحبلت اليطوُة تطوراً أضيَف للتفالبات 
الساابقة بحساب عبدالساالإ الذي قاال إنه 
»تام التواُخُل عىل اساتبرار التهدئة عىل طول 
الرشياط الحادو ي بباا يف ذلك ربهاة ميدي 
الحدو ياة، ووقف األعبال الدساكرية يف عد  
أوىل  الايَاَبانياة كيطاوٍة  املحاخظاات  مان 

ووقاف التصديد الدساكري يف بقياة محاوِر 
القتاال وصاوالً إَلااى الوقاف الاكيل للحرِب 
واستكبال ِمَلّف املفقو ين واألرسى وتجبيع 

بياناتهم وتباُ ل الكشوخات بشأنهم«.
»يف ساياِق  يأتال  ذلاك  أن  إَلااى  وأشاار 
التفاُلباات األوليّاة التل تاؤّ ي إَلااى وقٍف 
شاامٍل لألعباال الدساكرية يف الباال  وختح 
آخااٍق واضحاٍة للدخاول يف الحوار السايايس 
الايَاَبانال الايَاَبانل املزمع عقُده منتصَف 

أبريل الحايل برعاية األمم املتحدة«. 
وكانات التفاُلباُت الساابقُة قاد توّصلت 
إَلاى تواخٍل بشأن التهدئة يف الرشيط الحدو ، 
غاري أن الدادوان السادو ي  خاع باملرتزقاة 
من منطقة املوسام بجيازان باتجاه صحراء 
ميدي، ولناك تدّرض املرتزقة ملذبحة أطاحت 

بنحاو 500 منهام، بينهام قياا ات ميدانية 
ٍإ رغم  وعساكرية، وخشالوا يف إحاراز أّي تقدُّ

التغطية الجوية من قبل طريان الددوان.
اَل من  وحااَوَل النظااُإ السادو ي التنصُّ
املساؤولية، مدتارباً أن ماا شاهدته صحراُء 
ميادي يدُخاُل ضبان الجبهاات الداخلياة، 
ولو ماا رَخَضاه أنصااُر الله بشاكل كامل، 
وراء الر ُّ صاعقاً للجيش السادو ي عندما 
تقدَّمات قاواُت الجيش واللجان الشادبية يف 
الربوعة، وشانت عبليًة عساكريًة سيطرت 
ببورِبها عىل أربدة مواقَع عسكرية رديدة، 
ولقل عدٌ  من الجنو  والضباط السادو يني 

مصاِرَعهم.
وراء االتفاُق الجديُد مع الجانِب السدو يِّ 
الاذي التاَزَإ ببواَصلة التهدئاة الحدو ية ببا 
خيها ربهاة ميدي، ولو ما اعتاربه مراقبون 
انصياعااً سادو ياً ردياداً لارشوِط املقاتال 

الربوعاة،  ويف  ميادي  ربهاة  يف  الايَاَبانال 
واندكل أيضاً عىل تطّور االتفاق ليشبَل وْقَف 
الدبليات الدساكرية يف عد  مان املحاخظات 
الايَاَبانية، وكذا وقف التصديد الدساكري يف 

الجبهات األخرى. 
واحتفاظ أنصااُر اللاه يف مفاوضاِتهم مع 
الجاناِب السادو ي بالنديّاة الكاملاة، بل إنه 
وبحَساب املراقباني اساتطاع أنصااُر الله أن 
يحّققوا إنجازاً رديداً يف املفاَوضات، مرتكزين 
يف ذلك عىل رالزياِة ويقظِة الجيش واللجان 
الشدبية، باملقابل خيبة سدو ية من املرتزقة 
الذين عجزوا عن تحقيِل أيِّ انجاٍز يف ميدي أو 
غريلا يحفظ للددوان مااَء الوره قبل حلوِل 
موعِد وقِف إطالق النار يف الدارش من الشاهر 

الجاري.

  -  خاص:
تبّكن الجيُش واللجان الشدبية، يوإ أمٍل األربداء، 
مان السايطرة عاىل موقاع الشابكة االسارتاتيجل 

بالوازعية املطّل عىل باب املندب بتدز.
وأخا ت مصا ُر عساكرية لا »صدى املسارية«، أن 
الدارشات من مرتزقة الددوان لقاوا مصاِرَعهم خالل 
عبلياة تطهري املوقاع، إضاخاًة إَلاى اغتناإ أسالحة 

كيرية َومتنوعة.
وأشاار املصاا ُر إَلاى أن الجبَل يطال عىل عد  من 
املناطل االسرتاتيجية، ألبها باب املندب، موضحًة أن 
عبلية التطهري استبرت من املساء حتى خجر اليوإ.

ويف ربهاة كرش، تبكان أبطال الجياش واللجان 
الشدبية من تأمني ربل اليزان االسرتاتيجل ببنطقة 

كرش ببحاخظة لحج رنوب البال .
وأكادت مصاا ر ميدانية لاا »صدى املسارية« أن 
أبطااَل الجياش واللجاان الشادبية نّفاذوا عبليااٍت 
خاطفاًة تبكناوا خاللها مان السايطرة الكاملة عىل 
ربل اليزان االسارتاتيجل الذي سايطر علياة الغزاة 

ومرتزقتُهم يف وقٍت سابل.
وأضاخات املصاا ر أن أبطاال الجياش واللجاان 
الشادبية كبّدوا مرتزقة الددوان األمريكل السادو ي 

خسائَر خا حة يف الدديد والدتا .
املوقاع  لاذا  تأماني  أن  إَلااى  املصاا ُر  ولفتات 
االسرتاتيجل يجدل ما تبقى من مواقع املرتزقة باتت 

تحت السيطرة النارية للجيش واللجان الشدبية، مبا 
يسهل عبلية السيطرة عليها وتطهريلا كلياً.

ويف آخار املساتجدات للدبلية النوعياة التل تبّكن 
خاللها أبطال الجيش واللجان الشدبية من السيطرة 
عىل مركز مديرياة الوازعية وتطهريلا، نرشت ربهة 
تداز اإلعالمياة قوائام بأساباء املرتزقة الذيان لقوا 
مصارعهم يف تلك الدبلية والبالغ عد لم حوايل )ل2(، 
إضاخاًة إَلااى قائباٍة بأساباء الجرحاى والذين بلغ 

عد لم )ل(:
أسباء القتىل من املرتزقة

1- مرصع القيا ي / عيل قاسم سالم املشويل
2- مرصع / وضاح خضل املشويل
3- مرصع / سالم خقيع املشويل
ل- مرصع / أحبد طه املشويل

5-  مرصع / سدد يسلم املشويل
6- مرصع / خالد حسن املشويل

7-  مرصع / أكرإ خالد الشبيقل
8- مرصع / خضل محبد الشبيقل
ل- مرصع / حاتم سالم الشبيقل

10-  مرصع / مصطفل محبد املحويل
11-  مرصع / سالم عوض املحويل
12-  مرصع / نبيل محبد املحويل
13-  مرصع / أ يب أحبد املحويل

ل1-  مرصع / أسامة املحويل
15-  مرصع / قيرص سالم االغربي

16-  مرصع / مدا  خضل االغربي
17-  مرصع / محبد ياسني االغربي
18-  مرصع / مارد نجيب االغربي
ل1- مرصع / سبري رامل االغربي
20-  مرصع/ أحبد ندبان االغربي

21- مرصع / محسن الكدلويل
22-  مرصع / خهبل صالح الكدلويل

23-  مرصع / نارص مصطفى الكدلويل
ل2- مرصع / أحبد رباش الكدلويل

25- مرصع / خهيم البوكري
26- مرصع / سديد مصلح البوكري.

27- مرصع / أحبد حسن سويد املشويل
28- مرصع الجندي/ أحبد سيف راشد املشويل

ل2- مرصع / عيل محبد املشويل

أسباء الجرحى من املرتزقة:
1-  إصابة / مرسور عوض الكدلويل.

2- إصابة / بساإ سالم الكدلويل.
3- إصابة/ طه محفوظ الكدلويل
ل-  إصابة / ربال مكدر الزغريي
5- إصابة / محبد حاتم املشويل.
6- إصابة / رالل يوسف املشويل.
7- إصابة / عبده سديد املحويل.

8- إصابة / عزت صالح االغربي.
ل-  إصابة / وليد مدجب االغربي. 

العدوان ين�شاُع لإرادة املقاتل الـَيـَمـني يف ميدي والربوعة 

الناطُق الرسمي ألنصار اهلل ُيعِلُن عن توافٍق على مواَصلة التهدئة 
الحدودية وخطوات أولية لوقف العدوان 

أبطال الجيش واللجان يسيطرون على جبل الشبكة 
االسرتاتيجي بالوازعية ويطّهرون جبل الخزان بمحافظة تعز

العملية ك�شفت عن التفّوق الع�شكري وال�شتخباراتي للجي�ش واللجان

مقتل وإصابة أكثر من 170 من املرتزقة بينهم قياداٌت يف مجمع حزم الجوف بضربة توشكا
  -  الجوف:

كشافت أرقاُإ القتاىل والجرحاى، التل 
يف  الباليساتل،  توشاكا  صااروُخ  خّلفهاا 
ٍق  صفوف مرتزقة االحتالل بالجوف عن تفوُّ
مساتبرٍّ لوحدات وأرهازة الرصاد التابدة 
للجياش واللجاان الشادبية وُقدرتهاا عىل 
كشاف تحركات مرتزقة الدادوان وقا تهم 

وكذلك ميططاتهم للتصديد امليدانل.
للجياش  الصاروخياة  القاوة  أطلقات 
واللجان الشادبية مسااء اليالثاء صاروخاً 
باليساتياً مان طاراز توشاكا، مساتهدخًة 
الحكومال  املجباع  يف  االحتاالل  مرتزقاة 
ببديناة الحازإ عاصبة محاخظاة الجوف 
بدد مدلوماات توصلت إليها وحدات الرصد 
عان تواراد قياا ات ميدانياة وعساكرية 
وتجبع كبري للبرتزقة  اخل املجبع تفصح 
عنها ريث عارشات القتىل واملصابني الذين 

اكتظت بهم مستشفيات املدينة.

وأعلان مصدر عساكري عان مدلومات 
تؤكاد مارصع أكيار مان 70 مان املرتزقة 
وإصاباة أكير مان 100 وكاذا تدمري غرخة 
الدبلياات وعد  كبري من اآللياات واملددات 

الحربية.

وبحساب املصادر تام رصاُد عاد  مان 
إَلااى  لادى  خولهاا  االساداف  سايارات 
مستشافى الحزإ عىل متنها عرشات القتىل 

والجرحى من املرتزقة.
واشاتدلت النريان باملجبع بشاكل كبري 

راراء اساتهداف املرتزقاة املتواردين خيه 
بصاروخ توشاكا الذي يتبيز بدقته وقدرته 

التدمريية الهائلة.
ولام تجد وساائُل إعالإ املرتزقاة بُداً من 
االعارتاف بالرباة التل تلقولاا خنرشت 
عدٌ  منهاا مدلومااٍت عن مقتال الدرشاِت 
مان املرتزقاة يف رضبة توشاكا التل راءت 
يف وقت وصلت خيه اليالخاُت يف أوسااطهم 
سياساياً وعساكرياً إَلاى ذروتها، مبا  خع 
ببداض املواقاع اإلخبارياة إَلااى االعرتاِف 
بالرباة ونتائجهاا ومحاولة اساتيبارلا 
إللقااء اللوِإ عاىل بدض األطاراف يف إطار 

املناخسة الناربة عن تلك اليالخات.
بداد  الصاروخياة  الرباة  ورااءت 
مدلوماات عان تواراد قياا ات عساكرية 
وميدانياة علياا تابداة للددوان السادو ي 
األمريكل، حيث تشاري املدلومات األولية أن 
عد اً منهم لقوا مصارَعهم لدى تواردلم يف 

املجبع الحكومل ببدينة الحزإ.

اأطلقت اأربعة �شواريخ بالي�شتية خلل 100 �شاعة
القوة الصاروخية تباغت 

املرتزقة بقاهر1 مستهدفة 
معسكر الدفاع بمأرب

  -  خاص:
َكيّافات القاوَُّة الصاروخياُة للجياش واللجان الشادبية، من إطالق 
الصواريخ الباليستية، مساتهدخًة مرتزقَة الددوان، حيث أطلقت مساء 
أمل األربداء صاروخاً باليساتياً من طراز قالر1 عىل مدسكر يسيطُر 

عليه مرتزقُة الددوان ببأرب.
وأعلان مصدٌر عساكريٌّ عن إطالق صاروخ باليساتل من نوع قالر 
دات للغزاة واملرتزقة يف مدساكر الدخاع يف منطقة آل شبوان  1 عىل تجبُّ

ببحاخظة مأرب.
كباا أطلقت القوُة الصاروخية للجيش الايَاَبانل واللجان الشادبية 
دات مرتزقة  خجَر اليالثاء صاروخاً باليستياً من نوع »قالر-1« عىل تجبُّ

الددوان بوا ي الرالنة يف مديرية خب والشدف ببحاخظة الجوف.
وأكد مصدٌر عساكري أن الصاروخ اساتهدف موقداً يف وا ي الرالنة 
يف مديرية خب والشادف والذي يدترب مرَكزاً لتجبدات مرتزقة الددوان، 

كبا يتضبن مرابض لآلليات الدسكرية.
ويأتال اساتهداُف مرتزقِة الدادوان يف وا ي الرالناة بصاروخ قالر 
واحد بدد أقل من 8ل سااعة من استهداف تجبدات املرتزقة يف مدسكر 
النارص ببحاخظة ماأرب ضبن الدبليات الدساكرية النوعياة الرا عة 

ملرتزقة الددوان وعنارصه يف املحاخظة.
وباساتهداف مرتزقة الددوان يف مدساكر الدخاع ببأرب تكون القوة 
الصاروخياة قد اساتهدخت املرتزقة خاالل األربدة أيااإ املاضية بأربدة 
صواريخ باليساتية ثالثة منها من طراز قالر1 وواحد من طراز توشكا 
واساتهدخت ربيُدهاا املرتزقاَة يف ماأرب والجاوف بواقع اثناني لألوىل 

وميلهبا لليانية.

الجيش واللجان الشعبية 
يتصّدون لزحِف املرتزقة 
باتجاه مديرية عسيلن 

بشبوة
  -  متابعات:

تبّكان أبطااُل الجياش واللجان الشادبية، 
أمال، مان التصّدي لزحاف مرتزقاة الددوان 

باتجاه مديرية عسيالن ببحاخظة شبوة.
وأوضاح مصادر عساكري لوكالاة األنباء 
الايَاَبانية )سبأ( أن الجيَش واللجاَن الشدبية 
تصاّدوا لزحاف املرتزقاة باتجااه مناطل حيد 
السليم والشابيل ببديرية عسيالن، موقدني 

قتىل وررحى يف صفوخهم. 
وأشاار املصادُر إَلااى أن الجياش واللجان 
الشادبية تبكناوا مان السايطرة عاىل مواقع 

رشقل منطقة الشبيل.
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  - إبراهيم السراجي:
عَكَسات القاراراُت التل اتيذلا الفاارُّ لا ي يف 
إطاار الجبهورية ذاِتها حالَة االنقسااإ الحا ِّ الذي 
وصل إليه مرتزقُة النظاإ السدو ي بدَد شهور من 
اليالخاات، وما باني ذلك حّققت حكومة ورئاساة 
ربهورياة الفنا ق خساا اً كبرياً بالرغام من عَدِإ 

تواُرِد تلك الحكومة خدلياً عىل األرض.
كان مان املتداارف علياه أن لادى الفاار لا ي 
خصومًة شاديدًة مع رئيل حكومتاه خالد بحاح، 
وتشاري املدلومات إَلاى أن األول كا  يتيذُ قراَر عزل 
اليانل يف ثالث مناسبات، لكنه لقل مداَرضًة ردلته 
يرتاراع عن ذلك ولكن مع بقاء النية لحني تسانح 
الفرصاة والتال اعتقد أنها قد سانحت لاه خدالً يف 

اليالث من إبريل الجاري.
ويف ساابقة اختصات بهاا ربهورياة الفنا ق 
أصدر الفار لا ي قراراً بدزل بحاح وتديني بن  غر 
بدالً عنه، وكانت الديبارة التل قّدمها يف القرار لل 
الساابقة خقد أظهرت حجَم اليالخات أَْو االنقساإ 
الذي وصفه البدُض بسقوط لجبهورية الفنا ق.

قاال الفاارُّ لاا ي يف  يباراة القرار إناه يأتل 
»نتيجاة لإلخفاق الاذي راخال أ اء الحكومة خالل 
الفارتة املاضياة يف املجاالت االقتصا ياة واليدمية 
واألمنياة وتدير األ اء الحكومال يف تيفيِف مداناة 
أَبْنَااء شدبنا وحلحلة مشكالته وتوخري احتياراته 
وخصوصااً  ْمج املقاوماة وعالج الجرحاى«، ولم 
ينال يف  يبارتاه أن يساتنَد ملا وَصَفاه »باملبا رة 
اليليجياة«، غاري أَن كيرييان حتاى مان أوسااط 
مرتزقة النظاإ السدو ي سيروا من الديبارة التل 
حبلت حكومة بحاح ُكّل اإلخفاقات، غري أن التغيري 
راء عىل رئيساها ولم يَطْل أحداً من أعضائها، كبا 
ساير آخرون من الحديث عن إخفاقات حكومة ال 
ورو  لها عىل األرض اليبنية خدلياً، وما تزال تراوح 
مكانها حيُث يقيم وزراؤلاا يف خنا ق الرياض منذُ 

أكير من عاإ. 
وبادا لهاا ي أن األموَر قد اساتتبت له، وتشاري 
املدلوماات أنه اقنع حزَب اإلصالح ببسااندة قراره 
ضد بحاح مقدماً لهم رشاوَة أسال لدابَهم وتبيلت 
بتدياني الفار اآلخر عيل محسان األحبار نائباً له، 
حياث واخل قاا ُة حازب اإلصالح خوراً عاىل القرار 
ووعادوا بتورياه نشاطائهم بالتغنال با«القارار 

التارييل«.

• املبادرُة الخليجية.. سلٌح خارج 
السيطرة 

اتياذ الفارُّ لاا ي ومرتزقة الريااض ببا خيهم 
بحااح وحكومتاه مان املباا رة اليليجية ساالحاً 
 خدهم للتبسك بالسالطة يف با ئ األمر، ثم للدو ة 
إليها مع شان الُداْدَوان السادو ي عىل اليبن، غري 
أن الارشخ األخاري الذي ختاك بجبهورياة الفنا ق 
ردل مان املباا رة اليليجية مناسابًة لدزل بحاح 
واتهامه با«الحوثية« ومناسبًة لوصف الفاّر لا ي 
با«االنقالبال«، ولبا التهبتاان اللتان اتيذت  ول 

الُداْدَوان منهبا ذريدًة للحرب عىل اليبن.
وحني بدا أن بحاح قد استسلم لقراِر الفار لا ي 
بدزله مان منصبيه كنائٍب ورئيل للحكومة إال أنه 

عاا  بدد أكيَر من ل2 سااعة، وأصادر بياناً مطوالً 
استدرض خيه الكيري من األمور التل تيبت أن حالَة 
الالانساجاإ لل السابة التل صاحبت تواُرَد نزالء 
خناا ق الرياض مناذ أول ياوإ يف الُدااْدَوان، حيث 
اتهام بحاح يف بيانه الفار الهاا ي با«الدبل خارج 
الدساتور والقانون واالستهتار بهبا يفقد السلطة 
الحل واملصداقية يف الدخاع عن الرشعية ويساهم يف 

تدبيم الفوىض«.
وكان ألمُّ ما حبله بيان بحاح املطول لو إعا ة 
الُكارة يف »ملدب املبا رة اليليجية« التل اتيذ منها 
الفار لاا ي قاعدة إلطالق قارار إقالته، ولنا يرى 
بحااح أن الفار لاا ي انقالبّل عىل املباا رة والفار 

لا ي يرى بحاح مدزوالً ببورب املبا رة ذاتها.
واعترب بحااح أَن قاراَر عزله ميالاٌف للببا رة 
اليليجية، مذكراً زماالَءه من نزالء خنا ق الرياض 
بإعالنهم التبساك بها، متساائالً: »خكيف ساتربر 
بهاذه  عليهاا  لاا ي  الرئيال  بانقاالب  قبوَلهاا 
التديينات، وبحكوماة لم تأِت وخل األحكاإ الوار ة 

واملقررة خيها؟«.
عقاَب ذلك البيان بادا أَن حزب اإلصالح لن يقبل 
بالرتاراع عان القارارات التال منحات عجوزلم 
األحبر منصاب نائب رئيال ربهورياة الفنا ق، 
ولذلك أطلل اإلصالح أبواقه اإلعالمية متهبًة بحاح 
باالرتبااط با«أنصار الله«، خيباا الجباعة ترى أن 
بحااح مجار  أ اة مان أ وات الُدااْدَوان ميل الفار 
لا ي وقيا ة حزب اإلصالح وباقل نزالء الفنا ق. 

ويدتقاُد بداُض املراقباني أن الفاّر لاا ي حني 
ظان أن األمور اساتتبت له لم يكن يادري أنه وقع 
لاو واإلصاالح وقائُدلام الدجاوز يف خاخ املبا رة 
اليليجياة التال طاملا تبّساكوا بهاا، مدتربين أن 
قرار عزل بحاح وتديني األحبر سايجدل من لا ي 
واألحبر مشكلًة  اخل مدسكر »املبا رة اليليجية« 
أَْو الُدااْدَوان، إضاخاًة إَلاى كونهبا مشاكلًة يجب 
ااُل إَلاى حلوٍل سياسايٍة يف  إزالتها ليتسانى التوصُّ

املفاَوضاات املزمع عقدلا منتصَف الشاهر الحايل، 
مبا يدزُِّز ُخَرَص اإلطاحاة بهبا ويدزُِّز من حظوظ 
بحااح، ولناا يارى املراقباون إذا ماا تحّقال ذلك 

خسينطبل عليه أن »السحر انقلب عىل الساحر«.

• نشر الغسيل.. صراع الرمق األخري 
قبل تسليم املفاتيح

ألقات حالُة االنقسااإ غاري املسابوق يف أروقة 
خناا ق الريااض باني مرتزقاة الُدااْدَوان بظالِلها 
عاىل املنابر اإلعالمياة التل أخررت روائَح الفساا  
واالتهاإ املتباا ل بني النزالء أنفساهم ببا يؤّكد أن 
أقاى ما أنجزه أولئك خالل عااإ من الُداْدَوان لو 
مبارساُة الفساا  املايل واإل اري  اخَل أرهزة  ولة 
ال تتدادى حدوُ لاا بَاْهاَو الفندِق الاذي تقيُم خيه، 
حيث يشابّه البدض ما يحدث أنه الرصاُع األخريُ يف 
صفاوف املرتزقة قبل أَن يضطروا لتساليِم مفاتيح 

الغرف التل يقيبون خيها.
وعىل الرغم من إقامتهم يف خندق واحد بالرياض 
إال أن ُكلَّ خريال منهم انشاغل بترسياب مدلومات 
ملقّربني منهم تفَضُح حجم الفساا  الذي مارسوه، 
حياث اعترب مراقبون أن مرتزقاَة الرياض يقومون 
»بنارش غسايلهم« ما يجدال الجاوَّ مدبَّاأً بروائح 

الفسا  الكريهة.
وتبادأ أوىل الحكاياات عند املذبحاة التل تدرض 
لها املرتزقة يف صحراء ميدي والتل عدت واحدة من 
أكرب املالحم البطولية التل ساطرلا أبطال الجيش 
واللجاان الشادبية ولناا ينارش املرتزقاة من أحد 

الفريقني روايات عن خسا  الفريل املناخل.
ٍه  وتشاري الترسيباُت املتدبدة إَلااى اتهاإ مورَّ
للبرتازق محبد املقديش رئيال أركان الفار لا ي 
بوقوخاه خلَف الهزيبة التل تدارََّض لها املرتزقة يف 
ميدي وأساس تلك التهبة لو تزويد املرتزقة بآليات 
عسكرية اشارتالا املقديش وعجزت عن الحركة يف 

صحراء ميدي. 
وتقاول الرواياة التال رّسبها أحاد املقّربني من 
الفار عيل محسان األحبر والذي يقاول إن مرتزقة 
ل يف صحاراء ميدي » اخل  الُدااْدَوان حاولاوا التوغُّ
مدرعاات اشارتالا املقاديش مان األر ن، واألخرية 
كانات رلبتها مان أخريقيا«، مشارياً إَلااى أن تلك 
املدرعاات وعدُ لا 28 مدرعة عجازت عن الحركة 
حياث توقفات 27 مدرعة، ماا أَ َّى ملقتال عرشات 
املرتزقاة عاىل ياد الجياش واللجاان الشادبية أَْو 
برصااص »قناصاة الحوثال« كبا يصاف صاحب 
الرواياة الذي يدترب ماا حدث »واحدًة مان الجرائم 
امُلااارَّة التل حبلها ررااُل لا ي، خبن إربايل 28 
مدرعة اشارتالا الجنرال املقديش، يف صفقٍة توّخى 

من خاللها ربحاً رزيالً، توقفت 27 عن الدبل«. 
وبغض النظر عن خساا  الفار لاا ي ورنراله 
املقاديش إال أن صاحاَب الرواياة حااول أن يبداَد 
مساؤولية الهزيباة عن الفار عيل محسان األحبر 
الاذي يفرتض أَن تديينَه »نائباً للقائد األعىل للقوات 
املسلحة التابدة لجبهورية خنا ق الرياض« يجدله 
قائداً للدبليات الدساكرية يف ميدي، ولو الذي  خع 

بذلك املقرب للكشف عن بدض أوراق الفسا .
صاحاُب الرواية األوىل ال يبدو مقرباً من الدجوز 
األحبار خقط حياث ما تازال لناك أطاراٌف أخرى 
تفّضله ملهبة الترسيبات، ولنا يدو  الراوي لكشف 

عن قضية خسا  كربى يقف الفار لا ي خلفها.
بحساب الراوي أَْو األطاراف التل كّلفته باملهبة 
خقاد أرارى نظااإ الُدااْدَوان السادو ي تحقيقاً 
اكتشاف مان خاللاه أَن تأشارياِت الدخاول إَلااى 
السادو ية التل ُمنحت لها ي وبقية املرتزقة بلغت 
650 ألَف تأشارية وأن »أن شابكة لاا ي قد باعت 
حاوايل ٤٠٠ ألف رقم من تلك األرقااإ، وأن الدبولة 
تراوحات باني ٣ آالف  والر و١١ ألاف  والر مقابل 

الطلب الواحد«.
وخيباا تتدّد  مظالر نرش غسايل خساا  خريل 

الفار لا ي خإّن خريقه أَيْاضاً تكفل بترسيبات عن 
قضايا خسا  يقف خلفها خريل بحاح.

وتكّفال بهذه املهباة بدُض املقرباني من خريل 
الفار لا ي بينهم الناطل باسام مرتزقة الُداْدَوان 
بتداز املدعاو محبد مقبل الحباريي والذي خاطب 
بحاح واتهبه باذات الوقت بحرمان املرتزقة يف تدز 
ومصااَ رة 120 ملياون  والر  خدتهاا رشكة برتو 
مسايلة لحكومتاه، بحساب رواية الحباريي الذي 
كتب ذلك يف صفحته بالفيسبوك، وتتيذ منها منابر 
حزب اإلصالح خرصًة ملضاعفة خياراتها يف الهجوإ 
عاىل بحاح إلرباره عىل الرتاُراع عن رخض قرارات 

الفار لا ي.

• سقوط معسكر الُعـْدَوان يقابله 
انتصار عسكري وسياسي لليمن 

تتداّد  خصوُل ماآيس مرتزقة الُداْدَوان، ساواء 
يف أروقاة الفندق الاذي يقيبون خياه ربهوريتَهم 
الناقصاة أَْو يف ربهات القتاال، لكن وباملقابل ومع 
مارور عااإ عاىل الُدااْدَوان و خوله الدااإ اليانل 
يتحدث اإلعالإ الغربل عن رضوخ سدو يٍّ لرشوط 

اليبنيني.
خفل تقييٍم لصحيفة لوموند الفرنسية لداإ من 
الُدااْدَوان تدنون تقريراً لها با«الجيش السادو ي 
محاارَص يف املساتنقع اليبنل«، وتؤكاد أن الحرَب 
التال ردلهاا وزيار الدخااع »املتهاور« محباد بن 
سلبان، رمزاً لسياسته الياررية الددائية، أضاءت 
عاىل النقاِص يف خدالية القاوات الجوياة للببلكة، 

مشريًة إَلاى عجزلا عن لزيبة اليصوإ.
أخارياً يلّيُص محللون إلحادى الوكاالت الدولية 
لزيبَة الُداْدَوان بشاقيه )السادو ي واملرتزقة( يف 
مواَرهاة الجياش واللجان الشادبية بداد عاإ من 
املداارك وكذلك يف ذات الوقت الذي تفوح خيه روائُح 
خسا  ربهورية خنا ق الرياض يرى أولئك املحللون 
أناه وكبا كان الجيُش واللجان الشادبية بارعني يف 
موارهاة خقد أظهر أنصار الله قدرًة عىل اإلمسااك 

بزماإ األمور يف إطار أرهزة الدولة.
الدراساات  مراكاز  انداكاِف  إطاار  ويف  حياث 
واألبحاث عىل تقييم الُداْدَوان عساكرياً بدد إكباله 
عاَماه األول، حياث تنقال وكالاة »خرانال برس« 
الدولياة عن بداض اليارباء واملحللاني قولهم »إن 
قاوات الجيش واللجان الشادبية أَْو كبا وصفولم 
با«املتبر يان« ومنذ بادء الرباات الجوية، التل 
شانها التحالاف السادو ي يف 26 ماارس املايض، 
تبّكناوا مان املوارهاة رغام محدو ياة قدراتهام 
الدسكرية باملقابل يرون أن »حكومَة الفار لا ي« 
كشافت عن ضدفهاا وعجزلا عن خارض نفوذلا 
يف املناطال التل سايطر عليها تحالاُف الُداْدَوان يف 

الجنوب يف ظل تنامل نفوذ القاعدة و اعش«.
إرباالً يرى مراقبون للشاأن اليبنال أنه وكبا 
تبّكان اليبنيون مان موارهة الُداْدَوان واساقاط 
ذرائداه وكارس ليباة ترساانته الدساكرية خاإن 
ذلاك سااَلَم أَيْاضاً يف إساقاط »ربهورياة خنا ق 
الريااض« بداد أن أَ َّى إخفاُقهاا إَلاى خلاِل حالٍة 
مان االنقسااِإ الحاا ِّ  اخلها اندكسات من خالل 

ات األخرية.  املتغريِّ

  - خاص:
غاا ر حباو  املياليف محاخظتال ماأرب والجوف بدد 
أن رباع قادراً كبرياً مان األماوال واساتنجد بقبائل تلك 
املحاخظاات.. الررال يهاوى التصويار حتاى وإن كان يف 
مواضع شبهة، خقد تناقلت وسائل إعالمية متدد ة صورة 
للبيااليف وبياده أماواالً ولاو يف محاخظة ماأرب ما يدل 
عاىل ان الررل يبحاث عن األموال لالساتبرار يف مرشوعه 

الدموي.
امليااليف اآلن يف الريااض، ومان ياوإ إىل آخر يساتقبل 
قيا ات  ينية سالفية ولابية لهاا ارتباطات مبارش بدعم 
تنظيم القاعدة و اعش وتسويل املربرات الدينية ألعبالهم 

اإلررامية يف الدراق واليبن وسوريا.
ومنذ األياإ األوىل للددوان بررت لذه املؤسسات الدينية 
لاذا الددوان عاىل بال نا عرب التهليل والتضليل وإلباساها 
لبوس القداساة والجها ، حيث أعلنات ليئة كبار الدلباء 

باملبلكاة  عبهاا للدبلياة، مؤكادة أنها رااءت لتحقيل 
املصالاح الدلياا لألمة اإلساالمية، ومن باني لؤالء عوض 

القرنل.
وذلاب لاؤالء الدعاة للقاول باان الدادوان األمريكل 

السدو ي عىل بال نا لو من باب ما سبوه قتال البغاة. 
وتاداول ناشاطون األياإ املاضية صاوراً للبياليف ولو 
بجوار عوض القرنل ومشائخ ومسؤولني سدو يني ولذه 
لل أول زيارة للبياليف للرياض منذ بدء الددوان األمريكل 

السدو ي عىل بال نا يف 26 مارس الداإ املايض.
وقال عوض القرنل ما حاً املياليف: » املياليف ليل كيري 
علام وال متحادث لكنه كيري عبل وصاا ق وميلص خيبا 

نظن ومبدع يف التفكري الدبيل مع البساطه الدفوية« .
ويارى مراقباون أن امليااليف لداب  وراً باارزا وخادإ 
القاعادة و اعاش، ولو من أ خلهم إىل تدز تحت مسابى 
املقاوماة، ونفذ لؤالء أعباالً اررامية  تتناىف مع كل القيم 
والداا ات والتقاليد اإلنساانية واإلساالمية كبا حدث من 

سحل وقتل وتبييل بالجيث للبواطنني يف تدز.
واعتارب املراقباون أن االساتقبال املهياب للبيااليف يف 
السادو ية من قبال لذا التياار الدينل يوحال ببا ال يدع  
مجاالً للشاك ارتباط لؤالء باملنظوماة اإلررامية الداملية 
املتبيلاة يف  اعش والقاعدة وأن املياليف ومن يطلقون عىل 
أنفساهم باملقاومة لم رزء من لذه املنظومة ويتسرتون 
تحت عباءتها لكن ببسبيات ميتلفة وأن لدخهم تحويل 
اليبان إىل منطقاة مبزقة مشاتتة عن طريال تحويله إىل 

إمارات ومناطل تابدة لهم. 
ويف الريااض كان للبيااليف لقااء ماع  عايل محسان 
األحبر، حيث لم يلتل املياليف بأي من القيا ات الدسكرية 
املوالياة للدادوان يف الرياض ساوى عيل محسان األحبر، 
ولو ما يؤكد عبل الرتابط بني لؤالء مع القيا ات الدينية 
الولابياة يف الريااض وانيراطهام يف مارشوع واحد لو 
تبزيل الشدب وتفتيت خدمة للددوان األمريكل السدو ية 

وأرندته الضيقة.

تحليل

سقوط »جمهورية فنادق الرياض«

املخليف يف ضيافة داعمي القاعدة وداعش بالسعودية 

بعَد مروِر عاٍم على الُعـْدَواِن السعودي على اليمن يبدو وضُع »جمهورية الفنادق« 
بالرياض اليوَم أسوَأ منه في أول أيام الُعـْدَوان، وبذات السوِء الذي يعيُشه المرتزقُة 

اليوم على الصعيد العسكري في تعز والجوف ولحج وقبل ذلك في ميدي.
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  -   يحيى المحطوري :
لم تكان  اعُش الدراق وليادَة يومها.. 
وما ررى ويجري يف ساوريا ليل مجر  
صدخة.. بال خطاوات أَمريكية أُِعادَّ لها 
مسبقاً ملوارهة محور املبانَدة يف املدركة 

الُكربى يف املنطقة.
الدالقاات  أَمرياكا  اساتغلت  حياُث 
والسادو ية  ساوريا  باني  املفتوحاة 
وتركياا؛ لزراعاة الدصاباات التكفريياة 
يف ميتلف أنحاء ساوريا.. عىل سانة من 
تلاك الدصاباات التال رسابت الصورة 
منتصاف  يف  خلساطني  الحتاالل  األوىل 
القرن املايض.. ولل ما ظهرت عليه تلك 
الدصابات يف أ ائها وسالوكها وطريقتها 
يف تقطياع النسايج االْرتَباعال ألي بلد 

مستهدف.
خّططت أَمريكا لهذه اليطوات ريداً.. 
يف مارشوع الفوىض الياّلقة لوال ة رشق 
أوساط ردياد، أرا ت منه تغياري أنظبة 
الديبقراطياة  طريقاة  عاىل  املنطقاة 
املقسام  لتقسايم  الها خاة  األَمريكياة 
وتفتيت ما تبقى من أنساجة متباسكة 
لادول الارشق األوساط ساواء رغراخيا 

ومجتبدياً.. 
 ويف ظاروف الربياع الدربال املفارئة 
اإل ارة  وارهات  ماا،  نوعااً  ألَمرياكا 
2011إ  يف  التغياري  ريااح  األَمريكياة 
بإراراءات متفاوتاة وببداياري متباينة 
اعتباا اً عاىل مصلحتها وعاىل الطريقة 
املناسابة للحفاظ عليها ببا يتناسب مع 

ُكّل بلد.
ويف سوريا واستنا اً إَلاى تلك الظروف 
وردت أَمريكا نفسها مضطرة الستيداإ 
ورقة تلاك الدصابات التال تددلا - ولو 
-.. الساتغالل  الكامال  قبال نضورهاا 
مرشوعهاا  لصالاح  الربياع  عواصاف 
ولالساتفا ة مان الجو الدااإ يف صناعة 
املاربرات لدعام تلاك املجامياع الدموية 
والدصاباات اإلْراَرامية.. وتوخري الغطاء 
الدويل والدعم اليليجل الالزإ لتبويل تلك 

اليورة الزائفة. 
اصطدمات  خقاد  الحاظ  ولُحْسان 
لاذه املؤامارُة بصالبة النظاإ الساوري 
القاوي وريشاه الصاماد..  واقتصاا ه 
وخشالت املؤامرُة يف تحقيل ُكّل ألداخها.. 
الكباري  ساوريا  حلفااء  بفضال  عام 

ووقوخهم إَلاى رانبها يف لذه املحنة.
 اعاش الداراق.. تساتيدمها اإل ارُة 
األَمريكياة اليوإ ملداقبة الداراق لوقوخه 
إَلااى راناب ساوريا يف مرحلاة لاماة 
وحّساساة.. خالخااً للرغباة األَمريكية.. 
يف سلسالة من اليطوات األخرى ملداقبة 
حزب الله وحركات املقاومة الفلسطينية 
للبارشوع  املنالضاة  الحاركات  وكل 
األَمريكل يف املنطقة.. وللحد من استفا ة 
حلفااء ساوريا مان ثباار االنتصاار يف 
تدزيز مواقدهم عىل املستويات املحلية.. 
أَْو قدرتهام عاىل الحضاور يف القضاياا 

اإلقليبية والدولية بفاعلية أكرب.. 
يؤكاد ذلاك الظاروف والدوامال التل 
سااعدت اإل ارة األَمريكية عىل ُكّل ذلك.. 
واملتبيلاة يف ُقدرتها عاىل اخرتاق الجيش 
الدراقال  النظااإ  وقصاور  الدراقال.. 
ماع خصوماه..  الصحياح  التدامال  يف 
مجتبديااً..  احتوائهام  يف  وتقصاريه 
وخطأه الكبري يف التدامل مدهم باستدالء 
املنترص.. بداد مرحلة االحتالل األَمريكل 

للداراق.. مباا لياأ بيئة خصباة إلعا ة 
واساتيدامها  الدصاباات  لاذه  إنتااج 
للتأثري عىل قرار الدراق وقدرته يف التأثري 

عىل بقية املنطقة.. 
والدامال األبارز لاو تفرياط النظاإ 
الدراقل يف االساتفا ة من الفرتة املاضية 
للتحرر من اليوف مان أَمريكا وتفويته 
للفرص التل سانحت لبناء نفساه بَديداً 
عان القبضاة األمنية األَمريكياة.. وعدإ 
التباماه بتدزياز عوامال القاوة التال 
تجدلاه قا راً عىل املوارهة وأكير حفاظا 

عىل القرار السيا ي للدراق.. 
والجبيُع يتابع وضع الدراق بالتباإ 
كبري يف انتظار ماا تيبأه األياإ لهذا البلد 
املنكاوب.. وماا مادى قادرة النظاإ عىل 
الصبو .. وما لل خرصه املتاحة لحسام 
الارصاع.. وحجام الدعام الذي سايقدإ 
لاه من  ول الجاوار.. وُخُصْوصاً يف إطار 
تراراع  ور إياران اإلقليبال وما تقدمه 
مان تناازالت يف ُكّل امللفاات الياررياة 
املحيطاة بهاا ملصلحاة ملفهاا الناووي 
ورخع الدقوبات املفروضة عليها لتهدئة 
الداخال اإليرانل الاذي يدانال اقتصا ياً 
رراء مواقفه وما يرتتب عليها من آثار. 
 واعش الايَاَبان بدورلا ليست حالة 
رديادة.. خقاد عكفات السادو ية عىل 
بنائها و عبها طوال أكير من ثالثة عقو  

من الزمن عرب رشاء الوالءات القبلية.
والسيطرة عىل القرار السيايس والدعم 
الهائل ألرنحة النظاإ السابل وُخُصْوصاً 
حازب اإلصاالح الاذي تبكان مان بناء 
ثكناته التكفريية املساباة بادور القرآن 
يف ُكّل مناطال البلاد ملساخ لوياة أبناء 
البلد وتغيري ثقاختهم املدتدلة.. ولساحل 
التداياش املدروف خيباا بينهم عىل مدى 

قرون من الزمن.. 
إضاخة إَلاى رشاء الوالءات الدسكرية 
واستبالة قيا ات الجيش وتغيري عقيدته 
القتالية وبناء ثقاخة مقاتليه عىل أساس 

طائفل وّلابل حاقد.. 

وعاىل الرغام مان أن لاذه الدواعش 
حظيت بكل تلك الفرص للنجاح.. إال أنها 
لام تتبكن مان تلبية طبوحاات املبلكة 
وتحقيل آمالها يف الجار األكير تأثريا عىل 
أمنها واستقرارلا.. ووردت أنها ألدرت 
ملياراتهاا  ون أن تتبكان مان الوصول 

إَلاى النتائج املطلوبة..
والساؤال الاذي يطرح نفساه: ما لو 
السابب ؟؟ وكيف ضاعات رهو  ُكّل تلك 

السنني؟.
ولإلراباة عاىل ذلاك.. عليناا أن ندقل 
يف الواقاع الداخايل للايَاَباان ويف تأثاري 
أنصار الله كأبرز الحركات الصاعدة عىل 
مساتوى املنطقة.. عاىل تغياري موازين 
القوى.. وكيف تبكنت من بناء نفسها.. 
ومان االساتبرار والنهاوض يف ظال تلك 

الظروف القالرة.. 
وكياف تبكنات مان إيقااف مرشوع 
 واعاش الايَاَباان وإخشااله.. وكياف 
اساتطاعت تحقيل االنتصاارات املتتالية 
يف كتاف و ماج وحاشاد وحرض وعالم 
والجوف وأرحب وعبران.. ولا لل اليوإ 

عىل مشارف َصانْاَدااَء.
وملدرخاة رس نجاح أنصار الله بشاكل 
صحياح.. يجاب الرروُع إَلااى تفاصيل 
منهجها ومرشوعها املتكامل ومواصفات 
قيا تهاا الحكيبة وقدرتهاا عىل التدامل 
ماع ُكّل الظروف واملتغريات واالساتفا ة 
منهاا يف بنااء املجتبع واالرتقااء به عىل 

الرغم من ُكّل الظروف الصدبة.. 
الدربال..  الربياع  ظاروَف  أن  كباا 
أساهبت بشاكل كبري يف إتاحاة الفرصة 
لصدو  أنصار الله ولقدرتهم عىل التحرك 
والتحارك  الواساع..  اليقاايف  والنشااط 
االْرتَباعل الفاعل واملشااركة السياسية 
املؤثارة يف مؤتبر الحوار الوطنل وما آلت 

إليه ميرراته.. 
كباا أن رصاَع أرنحاة اليلياج عاىل 
ملفات املنطقة وتساابقها يف الرغبة عىل 
السايطرة عىل ُكّل تلك امللفات للبحاخظة 

عاىل خرص بقائها أماإ مارشوع أَمريكا 
للارشق األوساط الجديد الاذي لن يرحم 

أحداً. 
لذا األمُر أساَهَم يف خقدان السادو ية 
يف  بداض  واعشاها  عاىل  للسايطرة 
توظيفهاا  عان  وعجزلاا  الايَاَباان.. 
لصالحها يف مدركتهاا اإلقليبية.. يف ظل 
التوراه القطاري إلغاراء بداض حلفاء 
املبلكاة مان أرال النكاياة بها بسابب 
انفرا لا يف السيطرة عىل وضع الايَاَبان 
عارب املباا رة اليليجياة.. واحتضانهاا 

لألطراف بَديداً عن التأثري القطري.. 
حَساَم  املتغاريات..  تلاك  ُكّل  ظال  يف 
أنصااُر اللاه املدركة بشاكل خاطف مع 
مجباوع لاذه الدواعاش وتبكان مان 
إخشاال ميططاتها و حرلا من مدظم 
مناطال شابال الايَاَباان.. ولال اآلن 
تواره يف عبل مراكز قوتها التل تفقدلا 
تدريجيااً..  ون أن تتبكن من الدخاع عن 
ُرغراخيتهاا التال عبلت عىل السايطرة 

عليها طوال الدقو  املاضية.. 
وخيبا يتدلل باملوقف األَمريكل.. خهو 
يسادى إَلاى عزل التغناج اليليجل عن 
التأثري عاىل تأريج الارصاع بني خصوإ 
أنصاار الله.. لذلاك يفضال التدامل مع 
لا ي رأسااً و عم مواقفه عَلنااً.. بَديداً 
عان الاويص اليليجال أيااً كان.. ولاذا 
ماا يفضله لا ي الاذي يبيت يف أحضان 

أَمريكا ليالً ونهاراً.. 
كباا أن اإل ارَة األَمريكية خقدت ثقتها 
يف ُكّل الدواعاش الايَاَبانياة التل أثبتت 
األحاداث عجزلاا عان موارهاة أنصار 
الله سياساياً أَْو عساكريا.. خهل تفضل 
أن تيطاط بشاكل  قيال يف ظال تحرك 
أمنال واقتصا ي وسايايس وعساكري 
وبيطواٍت متزامنة يف الشبال والجنوب.. 
تحاشياً ألي خشل محتبل سيكون وقو اً 
ألنصار الله يف صناعة انتصاراٍت رديدة.. 
ويف ظال لذا التيطيط الدقيل لتفجري 
الوضع عىل طريقة  واعش الشااإ التل 

تام إنتاُرها من إعاا ة ترميم لتنظيبات 
سابقة مستهلكة سياسياً وعسكرياً.. 

تحااول اإل ارة األَمريكياة إعا ة إنتاج 
 اعاش رديدة عاىل أنقااض تنظيباتها 
تلبياة  عان  عجازت  التال  الدبيلاة 
الهزائام  تتجارع  وباتات  طبوحاتهاا.. 
يوميااً.. وأصبحات محرتقاة ومكرولة 
عىل املساتوى الشدبل وال ترشف الدالقة 

مدها عىل املستوى اإلقليبل والدويل.. 
وأ اُء ُكّل األطراف الايَاَبانية يف تنفيذ 
تفاصيل امليطط األَمريكل ييبت بوضوح 
أن غرخة الدبليات الرئيساية أصبحت يف 

السفارة األَمريكية يف سدوان.. 
وبالداو ة إَلااى أنصاار اللاه الذيان 
يواصلاون تقدمهام إَلااى األمااإ.. عىل 
حساب نفوذ تلك األطراف.. مبا أّ ى إَلاى 
إعاقتها رزئيااً.. يف تنفيذ الدور املطلوب 
منها بشكل  قيل.. ويؤ ي إَلاى تضارب 
أ وار لاذه القوى نتيجاة االرتباك الكبري 
الذي تنتجه لزائبها املتتالية أماإ أنصار 

الله.. 
األَلااامُّ مان ُكّل ذلاك.. لل سنشاهد 
وال ة  اعش رديدة قريباً.. يف ظل تسارع 
اليطاوات األَمريكية إلطالق  اعشاها يف 
الايَاَبان مساتفيدة من أشالء الدواعش 

املهزومة حاليا؟. 
لذا ما تشري إليه ُكّل األحداث األخرية.. 
مان إزاحاة القاعدة مان الجناوب إَلاى 
الشابال.. وتدزيزلاا بالجيش الرسابل 
براً ورواً.. وتأمني الغطاء السيايس لها.. 
وعازل قارار البلد عان املحياط اإلقليبل 
والدويل.. وتهيئة األرواء لهذه الدصابات 

يف ُكّل املناطل الحساسة.. 
إضاخاة إَلاى بناء القواعد الدساكرية 
األَمريكياة الضيبة يف مناطل حّساساة 
من الايَاَباان.. والدبل الدؤوب واملكيف 
ألرهازة االساتيبارات األَمريكياة لبناء 
خاليالاا الرسياة يف الداصبة بداد بناء 
مستوطنة السافارة الهائلة وبدد إكبال 

السيطرة عىل قرار البلد بشكل كامل.. 
إضاخاًة إَلااى ما تحظى باه املجاميع 
التكفريية من  عم وإسانا  يف تحركاتها 
الكييفة املحيطة بالداصباة َصانْاَدااَء 
للسايطرة عاىل مداخلهاا واملدساكرات 

املتواردة خيها.. 
الدبلياات  أن غرخاة  يؤكاد  ذلاك  كلُّ 
األَمريكياة تديار ُكّل األطراف.. وتنسال 
أ وارلاا امليتلفاة.. وتحتفاظ بالقارار 
الحاسام واألخري يف ُكّل ما يدور يف البلد.. 
يف انبطاح ُمْياٍز من لا ي الذي سيكون 

أول من يحرتق بنريان لذه املؤامرة.
ويف ظال ُكّل ذلاك.. لال سيساتيقظ 
اليبنياون يومااً عاىل  اعشاهم التل لن 
تتورع عن سافك الدماء ولتك الحرمات 

ولن تستينل أحداً.. ولن ترحم أبداً؟!. 
حينهاا سايدرك الجبيع ألبياَة  وِر 
أنصار الله.. ومواقفهم الوطنية وعبلهم 
الدظيام يف موارهاة لاذه املؤامرات ويف 

الحد من آثاِرلا.. 
وأنهام حجر الديرة الوحيد يف موارهة 
املؤامارة األَمريكية التال تتدطش لدماء 
ُكّل الايَاَبانيني وال تفرق بني أحد منهم.. 
املتكامال  القرآنال  مرشوَعهام  وأن 
والناراح لاو األمال الوحياد لليالص.. 
الدواعاش  ملوارهاة  الوحياد  والحال 
التكفريية اإلْراَرامية القديبة والجديدة.. 
ولذلك نقاول: أيها الايَاَبانيون.. حان 

وقت االستيقاظ قبل خوات األوان.

دواعش الـَيـَمـن بني الوالدة والشيخوخة
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  - رشيد الحداد:
تساابََقت املنظباُت الدوليُة الداِمَلُة يف بالِ نا أَْو 
التال ليل لهاا ورو  يف السااحة اليََبنية يف عرض 
مدانااة اليََبنياني مان خاالل تقارير سانوية تبدأ 
بَدْرِض امَلأسااة وتنتهل باملطالبة بتبويل خططها 
ببئاات املاليني من الادوالرات، إاّل أَن تدايل أَْصاَوات 
تلك املنظبات التابع مدظبها لألَُمام املتحدة والتل 
أربدت عىل أَن َمأساة اليََبنني رراء الحصار تسبُل 
الكارثاة وأن رائحة الجوع باتت تتهد  بقاء مئات 
اآلالف من اليََبنني يدكاُل  وَرلا الضديَف يف رخع 

املداناة املجتبدية منذ عاإ.. إىَل التفاصيل:ا 
أقارت كلٌّ من برنامج األغذياة الداملل ومنظبة 
ومنظباة  أوكسافاإ  ومنظباة  الدولياة  الدفاو 
اليونيسايف وصنادوق األَُماام املتحادة للساكان 
رعاياة  ومنظباة  الصحاة  ومنظباة   )UNFPA(
األَْطَفاال الداملية بتسابب الحصاار املفروض عىل 
الشدب الداإ منذ أَْكايَار من عاإ ببداناة إنَْساانية 
كربى للشادب اليََبنل وأربدات تلك املنظبات بأن 
األَْوَضاااع اإلنَْسااانية يف اليََبن تتجاه نحو كارثة 
إنَْسااانية حقيقة إاّل أَن ُرلَّ تلك املنظبات لم تدبل 
عىل رخع مداناة اليََبنيني أكان من خالل رخع سقف 
مساعداتها الشحيحة إىَل مستوي يوازي امَلأساة أَْو 
الدبال عاىل رخع الحصاار من خاالل الضغط عىل 
مجلل األمان الدويل التيااذ قرار يوقاف الحصار 
ويتيح وصول املسااعدات واالمدا ات التجارية من 

الغذاء والدواء ووقو .

املعاناة باألرقام 
الاذي  والحصاار  الُدااْدَوان  خاتاورُة  إرتفدات 
يفرُضاه  ول الدادوان عاىل الشادب اليََبنال منذ 
عاإ إىَل مساتوي ما قبل الكارثاة، حيث ارتفع عد  
الساكان الذين كانوا قبل الساا س والدرشين من 
مارس الداإ املايض بحارة للبسااعدة اإلنَْساانية 
مان ل.15 ملياون نسابة إىَل 21.2 مليون بنسابة 
%33 بدد عااإ من الُداْدَوان ببا يف ذلك ل.ل ماليني 
طفال، كباا ارتفع ارباايل النازحني مان منازلهم 
يف ذات الفارتة مان ل58 أَلف نسابة وزا  الدد  إىَل 
مليوناني َو700 أَلف نسابة بنسابة %330 بينهم 
800 أَلاف طفال، ويف ظال الحصار املفاروض عىل 
الشادب اليََبنال ومناع التحالاف تدخل امادا ات 
الغاذاء والدواء والوقاو  واندداإ الددالاة يف توزيع 
املسااعدات اإلنَْسااانية من قبل املنظبات الدولية 
الداملة يف البال  ارتفع عد  من يدانون من الكفاف 
والداوز الحاا  وال يجدون ماا يكفيهم مان الغذاء 
مان 10.6 مالياني إىَل ل.ل1 مليون بباا يف ذلك 7.7 
ماليني طفل بدد آذار املايض، وارتفع اعد  األَْطَفال 
الذيان يدانون من ساوء التغذية بدد الُدااْدَوان إىَل 
1.3 مليون منهم 320 أَلف طفل يدانون من ساوء 
التغذياة الحاا  مقابل 850 أَلف طفال يدانون من 

سوء التغذية قبل الُداْدَوان.

قرابة 100 مليار خسائر أولية 
وزارة الصحاة الداماة يف آخر تقرياٍر لها أّكدت 
أَن ارتفااع إرباايل املنشاآت الصحياة املتأثرة من 
الُدااْدَوان إىَل 12ل منشاأة منهاا 180 مستشافى 
ومركازاً صحل َو232 وحدة صحية واثنني مصانع 
أكسجني َو61 سيارة إساداف، وأشارت أن إربايل 
تكلفة اليسائر األولية يف القطاع الصحل بلغت لل 

ملياراً َو207 ماليني َول2 أَلف ريال.

إرتفاع َأْسـَعـار الدواء 
وتطرقات الوزارة إىَل اآلثاار املرتبة عىل الحصار 

التال تبيلت بشاحة واندداإ أَْ َوية أماراض القلب 
والرسطاان والفشال الكلاوي والساكر واملحاليل 
ومستلزمات التشاييص وأغذية األَْطَفال واألَْ َوية 
بشاكل عاإ، مبا تسبب بارتفاع أَْسااَداار األَْ َوية 

يف السوق.
وأشاارت إىَل أَن عاد  املصاباني بساوء التغذية 
الحاا  320 أَلف حالة وساوء التغذية الحا  الوخيم 
537 أَلاف حالاة، خيبا بلاغ عد  الحااالت املصابة 
بساوء التغذياة الحاا  املدتادل مليونااً َو3ل2 ألفاً 
و500 حالة، خضالً عن تساجيل ل1 ألفاً َو67 حالة 
مصابة بحالة نفساية راراء الُداْدَوان السادو ي 

األمريكل عىل اليََبن.
 و عات إىَل عبلية ضبط وتقناني  خول األَْ َوية 
إىَل البال  مع مراعاِة املقاييل واملواصفات الصحية 
لتلاك األَْ َوياة حفاظاً عىل ساالمة املواطان وعدإ 
االتجاار بها بطرق غري رشعية واساتغالل ِضداِف 
النفاوس للظاروف التال تبار بهاا الباال  ووضع 
ضواباط تُحااادُّ مان التالعاب بدبلية االساتريا ، 
مؤّكداً أَلبيّة تشجيع الصناعات الدوائية الوطنية.

تجدد املطالب برفع الحصار 
بدد عادة أياإ من مطالب رئيل اللجنة اليورية 
الدلياا محبد عيل الحوثل يف رساالته التل بدث بها 
إىَل رئيال وأعضاء مجلل األمان الدويل وأمني عاإ 
األَُمام املتحدة باالضطالع بوارباتهم تجاه الشدب 
اليََبنال واتيااذ اإلراراءات الرا عة التال ييولها 
مييااق األَُماام املتحادة ورخاع الحصاار وإ خال 

املساعدات اإلنَْساانية.
رد  رئياُل اللجناة اليورية الدلياا محبد عيل 
الحوثال خاالل لقائاه منتصاَف األسابوع املايض 
منسل الشاؤون اإلنَْسااانية واملبيل املقيم لألَُمام 
املتحادة يف اليََبان ريبال ماكجولدرياك بصنداَء، 
مطالبة األَُمام املتحدة بالدبل عىل إيقاف الُداْدَوان 

ورخع الحصار الظالم عىل اليََبن.
كباا رارى خاالل اللقاء تام مناقشاة الوضع 
الكارثل الذي تدانيه اليََبن رراء استبرار الُداْدَوان 
والحصاار وتفاقام األَْوَضاااع يف املناطل شاديدة 
اة بتفتيش  االحتيااج، وتم التطرق إىل اآللية الَياصَّ

السفن والتل تحفظت عليها اليََبن.
 وشاد  رئيال اليورياة الدليا عاىل أَلبيّة رخع 
الحصاار غاري القانونل وغاري اإلنَْسااانل، مؤّكداً 
عاىل أَلبيّة أن تضبن األَُمام املتحدة رسعة وصول 
الاوار ات من األغذية واألَْ َوية واالحتيارات األولية 
واألََسااسية، كبا أكد عىل رضورة أن يتنبه الجبيع 
إىَل الظالارة التل نبات يف البحر ماع الحصار من 
أعبال االبتازاز التل تتدرض لها السافن التجارية 
التل تتجاه إىَل اليََبن من قبل قوات بحرية ميتلفة 
يف املياه الدولية بحجج غري مقبولة ترقى إىَل أعبال 
القرصناة وتبال القاناون البحري الادويل وتهد  

مستقبَل املالحة الطبيدية يف املنطقة.
ويف اللقااء وعاد منسال الشاؤون اإلنَْسااانية 
واملبيال املقيام لألَُماام املتحادة ولاو »املسائول 
األَُمابال الاذي أكاد األسابوع املاايض أَن الحصار 
يتسابب بوخااة 113 مواطناً يبنياً يوميااً منذ عاإ 
ببددل ل آالف مواطن سنوياً«؛ سدياً للدبل عىل أن 
تحقل الجلساة القا مة ملناقشة الوضع اإلنَْساانل 
يف اليََبان نتائاج مداول عليها يف الضغاط من أرل 
تحسني الظروف اإلنَْسااانية يف اليََبن وتفديل آلية 
التفتياش التل ال تزال غري مفدلة وخل قرار مجلل 

األمن.

الحصار يقتل الطفولة 
منظبُة رعاية األَْطَفال الداملية من رانبها أكدت 
يف بياان صا ر عنها أَن الُدااْدَوان والحصار أَ َّى إىَل 
تفاقم األزمة اإلنَْساانية وأن %0ل من األَْطَفال اآلن 
يف حارة إىَل مسااعدات إنَْسااانية عارلة َوما يزال 

10 ماليني طفل منسيني من قبل املجتبع الدويل.
وقاال مدير منظباة رعاياة األَْطَفاال يف اليََبن 
إ وار  سانتياغو: إن اليََبن تدانل من ترّ ي الوضع 
اإلنَْسااانية من قبل حدوث لاذه األزمة، َوأصبحت 
ااة بدد تدارض حياة  اآلن يف وضاع أساوأ، َوَخاصَّ
اآلالف من األَْطَفال ليطر حقيقل يف ظّل اساتبرار 
القتاال وعرقلاة إيصاال املسااعدات اإلنَْسااانية 

الدارلة واإلمدا ات التجارية إىَل  اخل اليََبن.
َوأكادت املنظباة ارتفااع األشاياص الذيان ال 
يحصلاون عاىل الرعاية الصحية الكاخياة إىَل 1.ل1 

ملياون بينهم 8.3 ماليني طفال مقابل ل.8 ماليني 
قبل الُداْدَوان بنسابة زيا ة وصلت إىَل %67 نتيجَة 
إغالق حوايل 600 مستشافى ومرخل صحل بسبب 

القصف أَْو نقص املوا  الدالرية َوالوقو .

املجاعة تهدد الَيَمنيني 
ويف االتجااه ذاتاه رّد  برناماُج األغذية الداملل 
التابع لألَُمام املتحدة تحذيَره من تفيّش املجاعة يف 
%50 من محاخظات اليََبن الا 22 بسبّب الُداْدَوان 

الدسكري السدو ي.
 وأررع الربنامج - يف بيان صا ر عنه قبل أياإ - 
ذلك إىَل القيو  التل يفرضها التحالف السدو ي عىل 

وصول املدا ات إىَل املوانئ اليََبنية.

أوكسفام الحل يف رفع الحصار 
عان  أوكسافاإ  منظباُة  كشافت  حاني  ويف 
ارتفااِع مبيداات امرياكا وبريطانيا من األَْساِلَحة 
التال اساتيدمت مان قبال الُدااْدَوان السادو ي 
لقتال الشادب اليََبنل خالل الفارتة املاضية إىَل 25 
ملیاَر والر، َ َعات املنظبة الدولياة املجتبع الدويل 
الدبال  التحالاف،  لقاوات  الرئيسايني  واملؤيّديان 
كوسطاء للساالإ، وليل كسبارسة سالح، وقالت 
املنظبة يف بيان صاا ر عنها مؤخراً »بدون تحقيل 
الساالإ يواره اليََبان خطَر االنازالق نحو املجاعة 
لكن إرصار بدض زعبااء الدالم عىل تأريج النزاع 
يبدو أَْكبَار من التبامهم بإيقاخه«، و عت املنظبة 
إىَل بقااء ربيع الطرق الربية والبحرية والجوية إىَل 
اليََبن مفتوحة، بغية السباح بتدخل منتظم وثابت 
لإلمادا ات التجارياة، من املاوا  الغذائياة والوقو  
واألَْ َوياة، إىَل البلاد مان أرل تيفيف حادة األزمة 

اإلنَْساانية.
وحاّذرت منظباة “أوكسافاإ” الربيطانية من 
خطاورة وقوع ماليني اليََبنياني يف املجاعة، نتيجة 
تفاقام األزماة املرصخياة التال تلاوح مالمحها يف 
األخل، وأوضحت أن املصاارَف الدولية باتت أَْكايَار 
تار  اً يف توخري االئتبان للبساتور ين، ما يدنل أن 
التجااَر يف اليََبان قد يضطارون إىَل وقف اساتريا  
الشحنات الغذائية، مبا يؤ ي إىَل ارتفاع األَْساَداار.

الحصاُر يتهدد النساء 
 )UNFPA( أّكد صندوُق األَُمام املتحدة للسكان
يف تقرياٍر حديث صدر عنه مؤخاراً أَن اليََبن ُمقبِلة 
عىل انفجار ساكانل كبري خالل األَْعَواإ القا مة يف 
ظل ارتفاع أعدا  النساء الالتل  خلن سن االنجاب.
 وأكاد التقرير أَن قرابة ل.3 مليون امرأة يبنية، 
يف ظلِّ نقاص اليدمات الذي بات يهاد  بوخاة أَلف 
امارأة يبنية من أصل 68 أَلف امرأة حامل، وأشاار 
 21.2 احتيااج  إىَل  أَ َّى  الُدااْدَوان  أن  إىَل  التقريار 
مليون شايص، نصفهم من النسااء واألَْطَفال، إىَل 

املساعدات اإلنَْساانية.
وأوضاح تقرياُر صنادوق األَُماام املتحادة، أن 
الارصاع أَ َّى، أيضااً، إىَل انهيار اليدماات الصحية 
وإىل نقاص حااّ  يف عد  الداملاني املؤللني باملجال 
الطبل، وىف مساتلزمات الصحاة اإلنجابية املنقذة 
للحياة ليارتك نحو 15.2 مليون شايص يف حارة 
للبسااعدات الطبياة، ببا يف ذلك خدماات الصحة 

اإلنجابية.
مان رانبها قالات املبيلاة القطرياة لصندوق 
األَُمام املتحدة للسكان يف اليََبن، لينل كريستنسن: 
إن الصنادوق طلاب من خاالل مبا رة االساتجابة 
اإلنَْسااانية لألزمة يف اليََبن 2016 التل تم إطالُقها 
أخارياً، 15.6 مليون  والر لضبان اساتبرار تقديم 
خدمات الصحة الجنساية واإلنجابية، ولالستجابة 

للدنف القائم عىل النوع يف اليََبن والحد منه.

هل اأ�شلم اجلوع يف الَيَمن على يد الأَُمـم املتحدة؟!
الحصار يقتل َأْكـَثـر من 4 آالف يمني واملنظمات الدولية تكتفي باملتاَجرة بمعاناة الَيَمنيني

أسعار صرف العملت 
مقابال  الدباالت  أسادار رصف 

الريال اليبنل يف السوق املحيل 

رشاءبيعالدبلة   

  1ل.ل21   87.ل21 والر 

ل8.ل323ل.ل23 اليورو

ل57.1 57.15 ريال سدو ي

558.21558.1 ريال ُعبانل

 للعــلم 
ملاذا اسُتهدفت 
مزارع الدواجن؟ 

على الرغم ملن أَن اليََملن يعتمُد على %90 من 

احتياجاته األََسلاسلية والكمالية من مصادَر خارجيٍة 

إلاّ أَن اسلترياَد بيض هندي علام 2008م أثار موجَة 

استياء عام يف أَْوَسللاط العديد من الرشائح النتاجياّة 

الذين اعرتََض عى هذا النوع من الواردات أَْو اعتربوها 

ظاهلرًة خطلريًة تتهدد مسلتقبل النتلاج املحيل من 

البيض.

بعلد ذلك بعام فقط أعلنلت وزارة الزراعة والري 

ارتفاع انتاج اليََمن من البيض إَل مليار بيضة سلنوياً 

ملن مختللف ملزارع الدواجلن باليََملن، وأوضحت 

اللوزارة أَن الثروة الحيوانية تعترب شلق أََسللايس إَل 

جانب الثروة الزراعية وأن اليََمن قطعت شلوطاً كبري 

يف تربيلة الدواجلن حيلث يغطلي النتلاج املحيل من 

البيض املحيل السوق، وطالبت الوزارة الجهات املعنية 

بعدم دخول منتجات البيض الخارجية.

إل جانلب البيلض نجحلت اليََملن التلي ل تزاُل 

تستورُد الدواجن الالحم من الربازيل وفرنسا بكميات 

تجاريلة بتغطيلة السلوق املحيل من الدجلاج الالحم 

بنسبة %70 خالل السلنوات املاضية واقرتبت خالل 

العاملن املاضيلن من القضلاء عى فجوة السلترياد 

باإلنتاج املحيل لتوفلري اآللف من فرص العمل والحداّ 

َل  ملن السلترياد الخارجلي، وكادت اليََملن أَن تتحواّ

ألول مرة من بلد مسلتورد إَل بلد مصدر، إلاّ أَن دولة 

العدو السلعودي التي واجهت قبَل عاَمن أزمًة خانقة 

يف الدجلاج الالحم أثار موجة اسلتياء وسلط املجتمع 

السلعودي ترباّصت بهذا القطاع الهلام وحواّلته طيلة 

علام إَل أَْهلَداٍف عسلكرية لطائراتها، وعى مدى عام 

ملن الُعللْدَوان اسلتهدفت أَْكلثَلَر ملن 150 مزرعًة 

للدواجلن الالحلم يف مختللف املحافظلات بصلورة 

مبارشة وممنهجة حتى تضمن تدمري نمو هذا القطاع 

واعادته إَل نقطة الصفر.

 قطلاع منتجي الدواجن يف التحلاد العام للُغَرف 

الصناعيلة والتجاريلة اعتلرب اسلتهداف القطاع من 

قبل طريان الُعلْدَوان السلعودي ينُلمُّ عن حقد دفن، 

وأشلار إَل أَن اسلتهداف هذا القطاع يعد اسلتهدافاً 

لألملن الغذائي؛ َكلْوَن اسلتهالك اليََمن ملن الدجاج 

الالحم أَْو »اللحوم البيضلاء« يحتل املرتبة األْوَللى يف 

معدل السلتهالك العام قبل لحوم األسماك أَْو اللحوم 

الحمراء.

 ووفلق إحصائية رسلمية فإن معدل السلتهالك 

للحلوم البيضاء يبللغ 265 أَلَف طن سلنوياً، ووفقاً 

للبيانات اإلحصائية الرسلمية فقلد انتجت بالدنا من 

مزارعها املنترشة يف كافة املحافظات العام قبل املايض 

173 ألفلاً و621 طنلاً بقيمة 109 مليلارات و148 

مليون ريلال، يف حن تبلع واردات بالدنا سلنوياً من 

الربازيلل وفرنسلا واألردن ودول أُْخللَرى ملن لحوم 

الدواجن بقيمة 44 ملياراً و441 مليون ريال. 

السلتهداُف املمنهج لهذا القطلاع الحيوي والهام 

تسباّب برتاجع املعروض يف السوق واتساع الفجوة بن 

النتاج والسلترياد لصالح األَخرْيَة، وكما تشريُ منظمُة 

الزراعلة واألغذيلة »الفاو« بصنعاَء يف آخلر تقاريِرها 

فإن قطاع إنتلاج الدواجن تعراّض لنتكاسلة خطرية 

منذ مارس 2015م؛ بسلباّب السلتهداف املبارش من 

قبل طريان الُعللْدَوان ملزارع الدواجن التي تعد أََحلد 

مكونات األَْملن الغذائي اليََمني.

 وأفلادت الفلاو بأن انتلاج هذا القطلاع انخفض 

بنسلبة %60 يف مناطق الرصاعلات وانخفاض بنحو 

%25 يف مناطلق أُْخللَرى نظلراً لزيلادة أَْسللَعلار 

ة الوقود  املدخلالت وغياب الطاقلة الكهربائية وُشلحَّ

والضغوط القتصادية األُْخلَرى التي انعكسلت سللباً 

عى إنتاج الدواجن. 
16 مليون دوالر خسائُر أولية لقطاع مياه العاصمة جراء الُعـْدَوان 

  - خاص:
قالت املؤسساُة املحليُة للبياه والرصف الصحل بأمانة الداصبة: 
إنَّ خساائَر قطاع امليااه يف الداصبة صنداء خالل عاإ مان الُداْدَوان 
السدو ي عىل اليََبن بلغت نحو 3 مليارات َو300 مليون ريال ما يدا ل 
16 مليون  والر، وأكد مدير عاإ املؤسساة املهندس نبيل الوزير إىَل أن 
خسائر املؤسسة تقدر ملياَرين و00ل ريال؛ نتيجة انيفاض اإليرا ات 

إىَل أَْكايَار من %50 وبيسائر شهرية تقدر با 200 مليون ريال.
 وأوضح املهندس الوزير أن الفَرَق الفنية املتيصصة التل شّكلتها 
املؤسسة لحرص األرضار واليسائر التل لحقت بقطاع املياه والرصف 
الصحال ساجلت اساتهداف الُدااْدَوان بالقصاف املبارش لشابكات 
وخزاناات ومنظومات ومحطاات الضخ للبيااه يف الداصبة صنداء، 
مبا ألحقها بأرضاٍر رسيبة أثّرت يف وصول اليدمة للبواطنني بشكل 

متفاوت.
وأشاار املهندس الوزيار إىَل أن األرضاَر شابلت اليزانات املركزية 
لضاخ املياه والتال تغذي أحيااء الداصباة الجنوبية أبرزلاا تدمريه 
ليازان امليااه يف النهدين بالكامل والذي تبلغ تكلفة إنشاائه ل ماليني 

 والر وتبلغ سادته التيزينية خبساة آالف مرت مكدب ويستفيد منه 
30 أَلاف نسابة يف مديرية السابدني، إَضاَخاة إىَل تدماريه 6 آبار مياه 
ووساائل نقل وبكلينات ومحطة ضخ خضالً عن أرضار كلية يف مبنى 

اإل ارة الدامة وشبكة الكهرباء الضغط الدايل.
َواعتارب أن قصَف وتدمريَ خزانات وشابكات املياه وخطوط الضخ 
واإلرساال واملولادات واملحاوالت ياُدلُّ عىل لبجياة وحقد الُدااْدَوان 
السدو ي عىل اليََبن وشادبه الصامد، ويهدف إىَل إيقاف الدبل وخلل 

أزمة خانقة لدى املواطنني لددإ حصولهم عىل املياه.

 وأََشااار إَلاى أن عاماً كاماالً من الُداْدَوان والحصار ألحل 
بالصناعاة الايَاَبانياة خساائَر مبارشة وغاري مبارشة تقدر 
ببئاات املالياني مان الادوالرات وآالف املليارات مان الرياالت 
وتقديم الدديد من املنشآت الصناعية ملئات الشهداء والجرحى 
واملداقاني وترر القوى الداملة بفقادان عرشات اآلالف من 
خارص الدبل املباارشة ومئاات اآلالف من خارص الدبل غري 

املبارشة.
ولفت شايباُن إَلاى أن الُداْدَوان استهدف املوانئ واملطارات 

وأعااق الدالقات التجارياة للايَاَبان مع األطاراف الياررية 
ومناع تحوياالت الدباالت مان وإىل الايَاَباان ولام يقاْف 
االساتهداف لألنشاطة التجارياة عناد لاذا الحد، بال تجاوز 

اْدابية يف ميتلف املديريات واملحاخظات. األسواق الشَّ
يف حاني أََشااار مدياُر االتحاا  الدااإ للغارف التجارياة 
الصناعية محبد قفلة إَلاى أن عاماً من الُداْدَوان السااخر عىل 
الايَاَبان ساقطت خيه كاخاة املرالنات الها خاة إَلاى توقف 
وانهيار االْقتَصاا  الايَاَبانل رغم استهداف تحالف الُداْدَوان 

اة. للبنشآت االْقتَصاا ية واملدنية والَياصَّ
وطالب قفلة بإيقاف الُداْدَوان والحصار االْقتَصاا ي وعدإ 
ااة وإتاحة الفرصة  اساتهداف املنشاآت االْقتَصاا ية الَياصَّ
للحلول السالبية، منولاً بادور القطاع الياص الوطنل خالل 
الدااإ املايض من خالل إَعاَ ة تشاغيل مصاندهام ومزارعهم 
ورشكاتهم ومحالتهم وتوخري متطلبات واحتيارات املواطنني 

وإسهامهم يف مساعدة املحتارني.
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يف دعواتها التحري�شية للإ�شراب ال�شامل يف اجلامعة

نقابُة هيئة التدريس تكمل ما بدأه الُعـْدَوان يف استهداِف التعليم

  - حسين الجنيد:
أسابوٌع ثالٌث يوشك عىل الدخول، و عوات 
اإلرضاب والتحرياض عاىل تدليال الدراساة 
يف رامداة َصنَْداااَء تز اُ  وتريتُهاا يوماً بدد 
يوإ، تحاَت ماربرات تتباين خيهاا التورهات 

وتتناقض خيها الدناوين.
األستاذ عبدالولاب املحبيش، رئيُل ملتقى 
الطالاب الجامدل، أّكاد أن لذا اإلرضاب الذي 
تشهُده بدُض كليات الجامدة ليل طارئاً وال 
مساتجداً، خبا تقوإ به نقابُة ليئة التدريل 
مان إرضاٍب وخطواٍت تصديدياة وصلت حد 
الدعاوة لتدليال الدراساة وإيقااف الدبلياة 
التدليبية بُرّمتها، يأتل يف ساياق االستهداِف 
املبنهاج للتدليام، خاملاربراُت التل تساوقها 
قياا اُت النقابة يف  عواتهام تلك تحت عنوان 
حباية الجامدة وتحصينهاا من الدبَث تارًة، 
وحال النقاباة يف اختياِر قياا ة الجامدة عربَ 
انتيابااٍت تجريها وترشف عليها تارًة أخرى، 
ال تصل ببساتوى األلبياة يف اعطائهم الحلَّ 
بوضاع الطالب وتحصيلهم الدلبل عىل املحك 
وتهديد مساتقبلهم برسقة سانوات عبرلم 

الدراسية.
مشرياً إَلاى أن لذا اإلرضاب لم يكن األول، 
بال يأتال يف ساياِق سلسالٍة مان اإلرضابات 
التال تدعو لها النقابُة بشاكل  ائم منذ بداية 
الُدااْدَوان تحات عناويَن وماربراٍت ميتلفة، 
كلها يف األساس تندرج ضبن إطار املباحكات 
السياساية، وألاداف التيارات التال ينتبون 
إليهاا واملدروخاة ببنالضتها لياورة الحا ي 
والدرشين من سابتبرب وتأييدلاا للُداْدَوان، 
وصفحااُت قياا ات النقابة الشايصية عىل 
واملحرضاني  االرتباعال  التواصال  مواقاع 
عاىل اإلرضاب أميال الدكتاور عبدالله الفقيه 
والدكتور عيل مهيوب الدسيل والدكتور محبد 
الظالاري والدكتاور محبو  الربيهل تشاهُد 

بذلك.
 خقد نرش الدكتور »عيل مهيوب الدسايل« 
ولاو أحاد املحّرضاني عاىل تدليل الدراساة 
صفحتاه  يف  الشاامل  لاإلرضاب  والداعاني 
الشايصية بتأريخ 21 مارس 2016إ، تحَت 
عنوان »توقف الجبهات ربيدها.. عىل شاأن 
تَُدكِّال يا تدز!«، رااء خيه: »قبل أيااإ التقى 
نائُب القائد األعىل للقوات املسالحة بالرئيل 
ومستشااريه وبدض الوزراء مان الحكومة، 
ورشح لهام عبلياة خاك الحصاار عان تدز، 
وقابل بدض الشايصيات الوطنياة التدزية، 
َح  التال خررت مان اللقاء مساتبرشة، ورصَّ
بداض اإلخوة بدادإ التهويل، واألمور تساري 
إَلاى خري... إىل أخار ذلك من الكالإ، وبانتهاء 
الحصاار.. بادأ أبناء تدز بالياروج والتنفل 
والتساوق حتاى توقفات ُكّل الجبهاات عان 
القتاال خجاأًة ومان  ون مقدماات، وتارك 
املجاال للحواخش أن يداززوا ما يريدون، ليتم 
التدزيز إَلاى تدز والقتال املستبيت الستدا ة 
ماا خارسوه الحواخاش يف األسابوع املايض، 
وباألمال يلتقال نائاُب القائد األعاىل خريل 
التفاوض السيايس مع الرئيل لا ي، وكأنه 
ال تورد غرف عبلياات تتابع ما يدور يف تدز، 
وكأن السياسيني انددموا حتى يذلب الفريل 

لتوريههم.
ياا خربه عاا  يش عقال، وعاا يش ريش 
للايَاَباان، وعا يش مقاومة واحدة، وَعا يش 
إذا اشتكى عضو تداعى له.. إَلاى آخر الحديث 
َوعا يش ضباري، وعا يش  ولاة واحدة، وإال 
كلهاا باتت تشاتغل عىل تدز وبال!، بذمتكم 
كياف ُكّل الجبهاات تهادأ وتدز تُادك والبقية 
يتفرراون؟ خأيان قياا ُة الجياش واألركان 

والدبليات؟ وأين الرئيل لا ي والفريُل عيل 
محسان مبا يجري يف تدز؟ ثّم أين مشايُينا 
يف الريااض؟ عىل األقل يرّصحاون ويطبنونا 
ويوعدوناا، واال األلسان قد عجبت ال سابح 

الله«. 
يف لاذا املنشاور يتضاح بشاكٍل رايل أن 
الدكتاوَر الدسايل يؤمان برشعياة مرتزقاة 
الرياض الذيان باعوا الوطن وخانوه، متباكياً 
عاىل عدإ  عم ما أسابالم باا »املقاومة« يف 
تحرير تدز، بلغٍة ال يستيدمها سوى مرتزقة 
الُدااْدَوان، الذيان يظهارون عاىل شاشاات 
الدربياة والحدث، ميتتباً املنشاور بأسائلة 
مورهاة إَلااى َمَشااييه يف الريااض مطالباً 
خيهاا بتطبيناه إن كانت الدبلية الدساكرية 
ستسبر أإ أنه اليذالن يف منتصف الطريل. 

ويف منشاوٍر له بتأريخ 17 مارس 2016إ، 
كتاب الدكتاور الدسايل متساائالً: »النهاياة 
الوشايكة للدبلياات الدساكرية للتحالف يف 
الايَاَباان؟ نقاول يا ريت، خقاط نريد ندرف 
عاىل كيف؟ يا خاربه ياليل بالريااض خهبونا 
إن كنتام حتاى تبلكاون ترسيباات خربياة، 
قولاوا لنا إيه الايل حاصل بالضباط؟« وكأن 
ماا يتم تداولاه عىل السااحة مان تفالبات 
حول وقف شاامل وكامل للُداْدَوان والوصول 
لصيغاة اتفاق تفيض لحاوار شاامل، أثارت 
رعب وخوف الدكتور الدسايل؛ كون ألداخهم 
بإسقاط ثورة 21 سبتبرب وتصفية من يطلل 
عليهام باا »الحواخياش« وعو ة مان يطلل 

عليهم بالرشعية لَصنَْدااَء لم تتحقل. 
ومن رهتاه نرَشَ الدكتاور عبدالله الفقيه 
عاىل صفحتاه يف »خيال باوك« بتأرياخ 15 
أغسطل 2015إ، منشوراً قال خيه »لو ُسِبَح 
للطوخاان البارشي بالياروج من تداز وإب 
وحظال بالدعم، ملاا توقف ساوى عىل حدو  
السادو ية، ولو أرا ت السادو ية أن تدرب به 
ميااه اليليج نحو أرايض خاارس ملا توقف إال 
عاىل حادو  تركبانساتان«، يف لذا املنشاور 
يؤكد الدكتور الفقيه أن باستطاعتهم تحرير 
الايَاَباان حاّد وصفه حتاى حادو  املبلكة 
ولكان يقصاد َمان؟ ومناذ متاى كان تحريُر 
األوطان من أبنائهاا وبقوات خاررية وبدعم 
 ول مدتدياة، ولم يكتِف بهاذا القدر بل ردل 

اإلرا َة الشادبية مرلوناًة باألمر السادو ي، 
وكأن الشادَب الايَاَبانل الُحاّر األبل سيدبل 
أررياً مأموراً لدى النظاإ السادو ي لتحارب 

بهم إيران. 
2015إ، نارش  12 أغساطل  ويف تأرياِخ 
الدكتاور الفقياه عاىل صفحتاه »ال يصح يا 
حكوماة رشعياة الحديث عن تبااُ ل األرسى 
انقالبياة،  باني حكوماة رشعياة ورباعاة 
والصحياح أن لنااك قا ًة للجياش وللحركة 
بحال  رسايبًة  ررائاَم  ارتكباوا  الحوثياة 
الايَاَبان والايَاَبانيني وينبغل الدبل رسيداً 
عىل إعدا  مكان آمن يحتجزون خيه بالتنسيل 
مع املنظبات الدولية املدنية، وبدد اساتقرار 
األوضااع يتام محاكبتُهام وخقااً لإلرراءات 
القانونياة املحد ة«، يف  عوٍة رصيحٍة يحّرض 
خيهاا من أسابالم با »الحكوماة الرشعية« 
واللجاان  الجياش  أخاراِ   عاىل األرسى مان 
الشادبية الذي يذو ون بأرواحهم عن حياض 
الوطن الذي انتهك سايا ته املرتزقة والدبالء 
والدول التل اساتجلبولا لتدمريه، وكأن  وَل 
الُداْدَوان لان ترتكب بغاراتها أبشاَع املجازر 
املرّوعة بحل املدنيني األبريااء، وكأن مرتزقة 
الُدااْدَوان ومسالحيهم لام يرتكباوا أبشاع 
ررائم الذبح والساحِل بحلِّ املواطنني األبرياء 
وأرسى الجياش، ولاذا الكياُل مان منظاور 
الدكتور الفقيه الذي يُصاابُّ خيه تحريَضه ال 
يدنل لإلنَْسااان الواعل ساوى أنه تواطؤ مع 

الُداْدَوان والرشعنة له.
التأوياَل  يحتباُل  ال  واضاٍح  ويف منشاوٍر 
كتاب الدكتاور الفقياه بتأريخ ل أغساطل، 
عاىل صفحتاه »لقاد لازإ الحوثياون، لكن 
التحالف الدربل لم ينترص بدُد!« وكأن الوطَن 
بشادبه والضحايا األبرياء الاذي قضوا تحَت 
وطاأة القصاف ميتََزلني يف َمن أسابالم با 
»الحوثيني« بحَساب توصيفاه الطائفل الذي 
يسادى من خالله الدكتاور الفقيه ورخاقه يف 
النقابة تدبيبه إلذكاء املشهد وخل رغبة  ول 
الُدااْدَوان بتبزيل نسايج الوطن االرتباعل، 
نكايًة وانتقاماً ليروج أحزابهم من السالطة 

وسقوطهم الشنيع.
ومان واقاع متابَداة صفحاات قياا ات 
النقابة عىل موقع »خيل بوك« تتضُح الرؤية 

للبهتبني، أنها تادل الداللة الواضحة اليالية 
مان التحرياف، عاىل ارتبااط لاذه القيا ات 
بأرنداٍت مورهٍة من الريااض تبليها عليهم 
قيا اتهام الحزبياة الغارقاة يف الدبالة لدول 
الُداْدَوان؛ لتؤّ َي  ورلا الوظيفل وخل ما لو 
ميطط له من استهداٍف للدبلية التدليبية يف 
الجامدات، لزيا ة تأزيم األوضاع عىل الصديد 

الداخيل.

فساٌد جامعي وغطاٌء نقابي
وبالداو ة إَلااى ماربرات اإلرضاب، نجاُد 
أن النقاباة تبرتَسات خلَف عناوان التضامن 
مع قياا ة الجامداة الذين تام إعفاؤلم من 
مناصبهم مؤخراً بقاراراٍت من وزارة التدليم 
الدايل؛ لددإ صحة تلك القارارات من الناحية 
القانونية مهبا كانت املسببات لتلك القرارات، 
حساب زعبهام، يف حاني أن التدلياَم الداايل 
اتياذ تلك القرارات ضبن سلسالة اإلرراءات 
التصحيحياة ملحاَرباِة الفساا  والقضاء عىل 
باؤره يف املؤسساات الحكومية وخال املبا ئ 
واملورهات التل قامت من أرلها ثورة الحا ي 
والدرشين من سابتبرب؛ ونظراً ملاا تُباارُّ به 
الدولة من خراٍغ يف مؤسساتها القيا ية اضطر 
القوى اليورية مللئاه حفاظاً عىل كيان الدولة 
ومنده من االنهيار، خاإنَّ وزارة التدليم الدايل 

ترى أن تلك القراراِت تدتربُ صائبًة.
رئاساة  مكتاُب  أصدرلاا  مذكارٍة  خفال 
الجبهورياة لرئاساة الجامداة، بيصاوص 
تقريار الجهااز املركازي للرقابة واملحاسابة 
 )17( بتدياني  القانونياة  التجااوزات  عان 
أكا يبيااً ال تنطباُل عليهام رشوط التديني، 
ونقال )51( مان الاكا ر اإل اري إَلاى الكا ر 
األكا يبل بصاورٍة ميالفاٍة للقوانني، وعدإ 
إحالِة املستحقني للتقاعد، وتم توريُه رئاسة 
الجامداة بتصوياب تلاك االنحراخاات، إال أن 
رئاساَة الجامداة تجاللت تلاك التوريهات، 
مساتبرًة يف نهجها امليالف للنُُّظم القانونية، 
مباا اضطار وزارة التدليم الداايل التياذ تلك 
القرارات بإعفااء رئيل الجامدة ونائبيه من 
مناصبهم، لتصحيِح ماا يجري من اختالالت 
يف الجامدة تسارتّت عليها القيا ة الساابقة، 
ولنا يتسااءل مهتبون: ما الداعل الحقيقل 

الذي يدخُع النقاباة ملداَرضة قرارات تصحيح 
يف  نتائجهاا  تصاب  الجامدياة  املؤسساة  يف 
كان  إذا  إال  التدليبياة؟  الدبلياة  مصلحاة 
 خاعها املستبيت عنها يجدل من مربرات لذا 
الدخااع والية وإنبا مجار  ُحّجة ال أكير؟، أو 
أن ُلنااك ارتباطااً وثيقاً بني قياا ة الجامدة 

وقيا ة النقابة ييش بتغطيٍة متبا لة؟.
ويف ساياٍق متّصاٍل أصدر الجهااز املركزي 
للرقاباة واملحاسابة مذكارًة لنياباة األماوال 
الداماة اليانياة ملكاخحاة الفساا ، تتضبان 
تقرياراً طلبته النياباة من الجهااز للتحقيل 
يف االتهاماات املورهة لبدض مسائويل نقابة 
ليئة التدريل بيصوص املتوخني من أعضاء 
ليئة التدريل ومسااعديهم، وما تم خصُبه 
من مبالغ أقساط املتوخني من مرتبات أعضاء 
ليئاة التدريال وموظفال الجامداة مقابل 
ذلك، واملنرصخة لصالح النقابة، أكدت خيه أن 
املتبقال من أعبال املرارداة لو الوقوف عىل 
النظااإ األساايس للنقابة واللوائاح الداخلية 
وتدديالتهاا والقرارات املنظباة لهذا الجانب، 
وحساابات النقابة ذات الدالقة وللفرتة محل 
املراردة، وأوضح تقرياُر الجهاز املركزي أنه 
تّبات مياطباُة النقاباة ملواخاتهام بالوثائل 
ومراردتهاا  لفحصهاا  الالزماة  والبياناات 
وتوثيال أ لاة اإلثباات ولكان  ون رادوى، 
واختتام الجهاز املركزي تقرياره بالطلب من 
النيابة إلزاإ مسئويل النقابة بتسليم البيانات 

والوثائل املطلوبة الستكبال اإلرراءات. 
لناا قد يقوُل البداُض كان األردى بنقابة 
ليئاة التدريال إبراَء سااحتها املالياة أماإ 
الجهاات امليتصة قبل التحادث عن القوانني 
والتجااوزات، خحاني نريُد الحدياَث عن القيَم 
واألخالقياات ينبغال عليناا االلتازاُإ بجازٍء 
بسايٍط منها عىل األقال يف أمورناا الصغرية، 
ولاذا يداّزز طارح البداض يف أن اإلرضابات 
لدخها الحقيقل ليل الحفاظ عىل مؤسسية 
الجامداة والحفااظ عليهاا مان الدباث كبا 

يّدعل املحرضون عليها. 

حركُة جزاء الطلبية ومواجهة 
مخططات استهداف التعليم

ويف موارهاِة لاذا الصلف ولاذه الدعوات 
التال تهاد  مساتقبلهم، خارج يوإ السابت 
الفائات 2 إبريال 2016إ، حشاٌد طالبال يف 
تظالارٍة حاشادٍة بسااحة الجامداة تنديداً 
بدبلياات اإلرضاب وتدليال الدراساة،  اعني 
الجهاِت امليتصَة التياذ اإلرراءات القانونية 
بحل مان يتالعب ببساتقبلهم ألرل مصالح 

حزبية ضيقة ومباحكات سياسية.
وعاىل ضوِء لاذه الحركاة الطالبياة التل 
خاراأت النقابة، نارش الدكتور عايل مهيوب 
الدسايل عىل صفحتاه مطالباً َمن أسابالم 
باملكّلفاني من ِقبَاِل غرِي ذي صفة، يف إشاارة 
مناه إَلاى قياا ِة الجامداة الجديادة املدينة 
حديياً ووزارة التدليم الدايل، بددِإ زج الطالب 
يف ميل لذه األمور، مشارياً بفتاوى أكا يبية 
إَلاى »أن استيداإ الطالب يف مسائَل ال تتدلُل 
ببطالاَب طالبيٍة رصخاة، تَُددُّ رريباٌة ميلٌة 
ببن يستيدمهم«، غري مدرك الدكتور الدسيل 
أن تدليَل الدراساة من أرل ألداف ليسات يف 
صالح الجامدة وال املسارية التدليبية، تندرُج 
ضبان لاذا اإلطاار أيضااً، أإ أن اساتهداَف 
الطالِب يف مستقبلهم الدرايس بتدليِل الدراسة 
يجاوُز إذا كان يُصااابُّ يف مصلحاة النقابة، 
وإذا ماا خاَرَج الطاالُب يطالباون بحقهم يف 

التدليم تدد رريبًة وتسيرياً وتوظيفاً. 

ما يجري في جامعِة َصْنَعـاَء من إضراٍب وتعليٍق للدراسة تحّرُض عليه نقابة هيئة التدريس وتدعو الستمراره، 
استهداٌف ممنهٌج للتعليم. فبعد تحّدي الطالب لغارات الُعـْدَوان بمواصلة دراستهم في الجامعة، يسعى 

أذناُب السعودية وعمالؤها في النقابة لتحقيق ما عجزت عنه تلك الغارات بأداٍء مسرحيٍّ هزيل. 
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�شمن اأوراق الندوة التي اأقامتها »�شدى امل�شرية«: 

أبعاد خطابات قائد الثورة إقليمياً ودولياً وحضور فلسطني 
  - خاص:

أقامت صحيفُة صدى املسارية، يوَإ األحد 
املاايض، نادوًة سياسايًة بدناوان »الُداْدَوان 
وموارهتاه قاراءة خطابات السايد عبدامللك 
اليقاايف  املركاز  قاعاة  يف  وذلاك  الحوثال« 
بالداصبة صنداء وحبلت الندوة أوراقاً أثرت 
موضوع الندوة من عدة روانَب والقت صدًى 
واساداً نظاراً لدبقهاا وتبكنها مان تناول 
الرساائل املبارشة وغري املبارشة يف خطابات 
قائاد الياورة وكذلك أبدا لا التال تتجاوز يف 

كيري من األحيان الحدو  الجغراخية. 
أوراق،  النادوة تقدياَم خبال  وشاهدت 
نرشت الصحيفة ثالثاً منها يف عد لا السابل 
االثناني املاايض، وتنارش يف عد لاا الحاايل 

الورقتني األخريتني. 
وتاوىّل تقديم أوراق النادوة ُكّل من محبد 
مؤسساة  إ ارة  مجلال  رئيال  املنصاور 
تحريار  والنرش-رئيال  للصحاخاة  الياورة 
صحيفاة الياورة الاذي قاّدإ ورقاًة بدنوان 
»ِقاايا ُة ثاورِة 21 سبتبرب وإَ اَرُة مدااركِة 
وصاالح  الُدااْدَوان«،  بوراِه  ااُباااْوِ   الصُّ
الادكاك رئيل تحريار صحيفاة )ال( ورقته 
التل حبلت عنوان »قراءٌة يف خطاباِت َسايّاِد 

اليورة السايّد عبدامللاك الحوثل.. النساُج ال 
التكويم«، وكذلك الكاتب والباحث األكا يبل 
حباو  األلنومل الاذي قدإ »قاراءة يف البُدد 
الدينل واإلنسانل يف خطابات السيد عبدامللك 

بدر الدين الحوثل«.

أماا الكاتُب واملحلل السايايس وردي عيل 
الارصاري خقاد تناول أبدااَ  خطاباات قائد 
الياورة مان خبساة محااور األول »البُداد 
اايِّاد  السَّ خطاباات  يف  والادويل  اإلْقليْبال 
َعبدامللك الحوثل«، واملحور اليانل »خلساطني 

ااة وال انفصاَإ لها عن  القضية املركزية لألُمَّ
القضياة الايَاَبانية« واملحاور اليالث تناول 
»الُدااْدَوان عىل الايَاَبان رازٌء من الُداْدَوان 
عىل املنطقة« واملحاور الرابع »الُداْدَوان عىل 
الايَاَباان رزٌء من الُدااْدَوان عىل املنطقة«، 

وأخارياً املحاور اليامال »الُدااْدَوان عاىل 
الايَاَباان رازٌء مان الُداْدَوان عاىل املنطقة 
»ويف ُكّل تلاك املحااور اساتند الارصاري إىل 
خطابات قائد اليورة السايد عبدامللك الحوثل 
التال ألقالاا يف مراحل ميتلفة مان مراحل 

الُداْدَوان السدو ي األمريكل. 
وقاّدإ صاربي الدروانال رئياُل تحريار 
صحيفة صدى املسارية املنظِّبة للندوة ورقًة 
تنااول خيها بشاكٍل عاإ الظاروَف التل مرت 
بهاا الايَاَباُن والتل كانت يف عدة مناسابات 
تشاَهُد ظهوراً لقائد اليورة يُلقل خيها خطاباً 
يَضُع خياه الحروَف عىل النقااط لتوضيح أَْو 

تقديم الرؤى بحسب املرحلة واملناسبة.
خلساطني  إىل  الدروانال  تطارق  كباا 
الياورة؛  قائاد  خطاباات  يف  وحضوِرلاا 
باعتبارلا القضية املركزية للدرب واملسلبني 
تها سلباً  وارتباطها ببا يحدث يف املنطقة بُرمَّ
أو إيجابااً، بباا يف ذلاك الُداْدَوان السادو ي 

األمريكل عىل الايَاَبان. 
وتنرش الصحيفة يف عد لا الحايل ما تبقى 
مان أوراق النادوة كحلقة ثانياة بدد الحلقة 
األوىل التل شهدت نرش ثالثاً من أوراق الندوة 

يف عد  االثنني املايض.

ـيِّـد َعبدامللك الحوثي  الُبعد اإلقليمي والدولي يف خطابات السَّ
وجدي علي الصراري

املحور األول: الُبعد اإلْقلْيمي والدولي يف خطابات 
ـيِّـد َعبدامللك الحوثي السَّ

الايَاَبااُن ُرازٌء ال يتجزَّأُ مان لذا الدالم، وساواٌء حاولنا 
قراءَة لذا الدالم إلبدا ه امليتلفة من االقتصا  إَلاى السياسة 
نحو الجغراخيا وباتجاه الجغراخيا السياسية وحتى اليقاخية 
نجده بلداً مهباً شاارك يف صناع التأريخ ويف تغيري الدالم من 
مرحلة باتجاه أُْخااَرى، وكان مطبداً لقوى الغزو واالحتالل 

يف التأريخ القديم عىل َحااادٍّ سواء.
ومن لاذه األَلبيّاة االسارتاتيجية والتأرييياة تتبظهر 
حركاة الدالم للتدخل يف شائون لذا البلاد ومحاولة التحّكم 
بظروخه املوضوعية واملحيطة؛ بُغياَة التحكُِّم به ببا يتباىش 
مع مصالاح قوى الغازو واالحتاالل، ومصالح لاذه القوى 
اإلمربيالياة الظالمية تندكُل بؤسااً عىل واقاع البلد املداش، 
َوأَيْاضااً وعياً يف أذلان الجبالري بدورلم وأَلبيّة نضالهم يف 
مقارعة لذه املشااريع التل تصطدُإ مع مصالحهم الوطنية 
بداياة باملرشوع الصهيونل وحتى األمريكل مروراً بحلِف لذا 

اليندق الرردل املدا ي لإلنَْساانية والحرية.
اايِّاُد عبدامللك بدرالدين الحوثل يف  لاذا الوعُل يتناوله السَّ
خطابه يوإ القدس الداملل قائالً: )شادبُنا الايَاَبانل الدظيم 
يز ا  وعياً ويز ا  ثباتاً عىل مبا ئه وتبساكاً بقيبه واخالقه 
وإ راكاً ملسائوليته، ولو يدل ُكلَّ ما يحصل ساواء من خالل 
لذا الُداْدَوان الذي يساتهدف البلَد بشاكل مبارش ومن ُكّل ما 

يجري يف املنطقة بكلها أيضاً.
ايِّاد يف خطابه )شدبنا يز ا  وعياً ويز ا   وحني يقول السَّ
ثباتاً( لو باساتيدامه االز ياَ  كبفهوإ يرترم عبلياً تراكم 
الياروة واملصالاح يف قطاب القاوى االمربيالية واندكاساها 
بؤسااً عىل واقع البلد وتصا مها ماع مصالحه الوطنية التل 
ساتفيض يف النهاياة لرتاكم الوعال بها يف أذلاان الجبالري 

واز يا  )تراكم( وعيها بأَلبيّة تحررلا الوطنل.

املحور الثاني: فلسطني القضية املركزية لأُلمَّــة وال انفصاَم 
لها عن القضية الـَيـَمـنية

إنَّ الايَاَبااَن ليل مندزالً عان محيط الداملل، والايَاَبان 
خاالل الحاّل الوطنال ألبنائه يساتبر بالتطور مستشادرا 
أَلبيّاة تحارُّره الوطنال يف إَطاار الياورة الداملياة آخذا بددا 
قومياا وأَُماابياا بقضيتاه التحرُّرية ويف مقدمتهاا القضية 

الفلسطينية.
يقاوُل قائُد الياورة يف خطاب يوإ املولاد النبوي الرشيف: 
)نؤّكاُد عاىل موقفناا اليابات املبدئال والدينل واإلنَْسااانل 
واألخالقال يف التضامن مع شادب خلساطني املظلوإ وحقه 
يف الحرياة واالساتقالل واساتدا ة كامال أرضه واساتدا ة 

اااة واعتباار الددو اإلْساااَرائييْل عادواً لكل  مقدساات األُمَّ
ااة وخطراً عىل األمن واالستقرار يف الدالم أربع. األُمَّ

املحور الثالث: الُعـْدَواُن على الـَيـَمـن 
جزٌء من الُعـْدَوان على املنطقة 

إن الوعاَل الساديَد الذي يتبتاع به لذا 
اليطااب، لو من يرباُط املدطياِت بدضها 
ببدض، ويفهم طبيدة الدالقة بني املكونات 
امليتلفاة وحاني نضاُع الايَاَباان مرَكازاً 
ومنطلقااً يف صناعاه الوعل نادرك حقيقة 
اليصام وحقيقة األَْ َوات التل يساتيدُمها 
وكياف يرتبط بها مصلحياً بشاكل خاص، 
خأَْ َوات الصهيونية الداملية السياسية منها 
والدساكرية مان القاعادة و اعاش مروراً 
بالنظااإ السادو ي وباالك ووتار وغريلا 

تدَباُل بربنامج متناسال وطبيداة از وارية 
يف خدماة الدادو الحقيقال للدالام الدربال واإلْسااااَلمل 

)إْسااَرائيْل(.
اايِّاد عبدامللاك الحوثل يف خطاباه يوإ القدس  يقول السَّ
الداملال: )إن ماا تقاوُإ باه األَْ َوات اإلْرااَرامياة والنظااإ 
السادو ي يف املنطقاة، بالتأكياد لاو يف املحصلاة يياُدُإ 

إْسااَرائيْل(.
الدربياة  الياارِصة  يف  مغاروس  وككياان  إْساااَرائيْل   
تتناقاض مع الصالاح الدربل الداإ وبُنيتاه القومية، وحني 
نتفحاص )إْساااَرائيْل( بأبدا لاا السياسايِة واالقتصا ية 
واليقاخية نجدلا تدبرياً رصيحاً ملرشوع استدباري توسدل 
عابار للقوميات ويوظف األيديولورية يف الرصاع، ويساالم 
عرب أَْ َواته وسياساته يف خلط املفاليم وحرف الرصاع ليأخذ 
أبداا اً مشاولة يف الذلنية الدربية بشاكل خااص والداملية 

عبوماً. 
اايِّاد عبدامللاك الحوثل يف خطااب رابع له بدد  يقول السَّ
الُداْدَوان ببناسبة حلول شهر رمضان املبارك: )اليوإ أضفوا 
لقباً رديداً عىل القاعدة يف البلد سابولا »املقاومة الشدبية« 
مع أنهم ال يحبذون يف األصل اسام املقاومة، ولهم موقف من 

املقاومة اللبنانية، واملقاومة الفلسطينية(. 
 ولذ اللدب يف حيّز الوعل يهدف لتشويه مفاليم النضال 

التحرري األَُماابل يف الدالم. 
اايِّاد يف ذات الفهم: )بالتأكيد لم يؤّسسون   ويضيف السَّ
ملسبيات رديدة ومساارات رديدة يف املنطقة، سيكون خيها 
من ييدإ إْساااَرائيْل ويدبل ما تريده امريكا لو يف سديهم 

لقلب االمور واملفاليم والحقائل(.

املحور الرابع: إْســَرائْيل وأمريكا أعداٌء لكل أحرار العالم 
 القضية الدربية واإلْسااااَلمية واإلنَْساانية تتصا ُإ مع 
لاذا املرشوع ويف إَطاار ما يجري لحْرف مساار لذا الرصاع 

الدربل اإلْسااَرائييْل واإلنَْساانل تضخُّ ماكيناتهم اإلْعااَلمية 
تصنيفات )راخضة، زيو ، سنة، شيدة، إيرانيني، أكرا ... إلخ( 
يف محالة لتكريسها يف الذلن، ثم بتكريسها 
عىل األرض من خالل ما تصنده  اعش كبا 

يف سوريا لفرض لذه التقسيبات.
واستشاداراً ليطورة لذا اليطر املرّوع 
اايِّاد يف خطاب ذكرى استشاها   يقول السَّ
االمااإ زيد عليه الساالإ: )ما أحاوج أمتنا 
بهاذه  الوعال  وإىل  اليقاخاة  لاذه  إَلااى 
الحقائال؛ ألن غياب الوعل بهاذه الحقائل 
وبأَلبيّاة لذه املبا ئ كببا ئ أساساية يف 
 يان اللاه تداىل ردال الكيري مان املنتبيني 
لإلْسااااَلإ ال يتورعون أن ينرصوا الظاملني 
يف لذه الحياة رغم خظائدهم التل يسّو ون 

بها وره التأريخ(. 
وموضحااً ليطاره لذا املارشوع ببيال 
اايِّاد يف خطابه ياوإ املولد النباوي الرشيف:  حال يقول السَّ
)إن ألاّم  ور تلدبه  اعش يف املنطقاة لو تقويُض الكيانات 
القائبة وتبزيل املجتبدات وتهيئه الدول للقبول بالسايطرة 

األمريكية واإلْسااَرائيْلية املبارشة كبنقذين مقبولني(. 
خاالساتدباُر يتحاّرُك ببا يتواخل ماع مصالحه الياصة، 
لذلاك لاو ال يرغب ببساتدبرات مساتقرة وتندام باألمان؛ 
ألن القليال مان األمان يبكان أن يندكَل عاىل االنتاج املحيل 
للبضائاع التال يرغاب لاو أَي )االساتدبار( باحتكارلاا 
ومحاولة نساف أَي انتاج محيل مناخل واالستبرار بتشويه 

الناتج املحيل ورضبه.
 ويف األخاري إن حالاة الفاوىض وإ اَرتَهاا تهيئ لاه الجو 
للتحكام بطبيدة الساوق وناوع البضائع من حياث الجو ة 
والنوعياة ونهاية بيلل اشاكال ميتلفة لألساواق كساوق 
السالح الذي يحقل أرباحاً خيالية لدول اإلمربيالية الداملية. 

اايِّاد عبدامللاك الحوثال يف خطابه ببناسابة  يقاوُل السَّ
هم واضح ومؤامرتهم مكشاوخة  شاهر رمضان املبارك: )َلبُّ
وواضحة، تدمري لذا البلد، وتركيع لذا الشادب وإلانته، ثم 
 خده إَلاى االستسالإ، والهيبنة الكاملة عىل ارضه ومقدراته 

وموقده الجغرايف(. 
 وألن االستساالإ يتنااىف أَوَّالً ماع قضية التحارُّر الوطنية 
ويتناىف مع املصالح الشدبية يبقى خياراً مرخوضاً من الحراك 
االرتباعل الايَاَبانل الداخيل، سواٌء أكان الحراك االرتباعل 
يادرك مآالته ونتائجاه أإ لم يدرك، خاالستساالُإ يديد ترتيَب 
التناقضاات والارصاع بل َوأَيْاضااً يديد خرز املشااكل ويديد 
اايِّاد عبدامللك الحوثال يف لذا الصد :  تراكبها، ويضيف السَّ
)حتى لو استسالم الشادب الايَاَبانل، حتاى لو ركع، حتى 
لو كانات أَْ َواتهام وُ مالم لل التل تتحكم عاىل رقاب لذا 
الشادب، سيظل لذا الشدب ال يندم باساتقرار وال بأمن وال 

بأي يشء(. 

ـيِّـد  املحور الخامس: طبيعُة النظام العاملي ورؤية السَّ
للهيئات اأُلَمــمية ومنظمات حقوق اإلْنَسـان األمريكية 

إنَّ الفاعاَل الحقيقلَّ يف الحراك االرتباعل الايَاَبانل اآلن 
لاو واقده املوضوعل وحركته الداخلياة وتناقضاته الذاتية، 
وليسات حركة الدالم من حوله، لكنه متصل بالدالم بالرغم 
مان ُكّل يشء ختندكال حركتاه عاىل الدالام ليداو  الدالم 
ويتفاعال مداه ويؤثار عليه يف سلسالة التأثاري الجدلية بني 

واقده املحيل والدالم الياررل. 
اايِّاد عبدامللاك الحوثل ببناسابة املولد النبوي  يقوُل السَّ
الرشيف: )نحن أَْصَحااُب قضية أصيلة ولسنا يف موقف البغل 

والتددي وال نلدب  وراً لصالح أحد، ونقاتل عن حريتنا(. 
 عىل عكل النظرة السائدة امليدوعة بالهيئات واملنظبات 
الدولياة، يارى قائاد الياورة بأنهاا أَْ َوات قوى االساتدبار 
الداملية وترخع شادارات زائفة وتتداطى مع القضايا الداملية 
َواإلنَْسااانية باز وارياة بباا ييدإ مصالحهاا وبهذا الفهم 
يقاول قائد الياورة frown رمز تدبريي أن ما يسابى مجلل 
األمن لاو مجلل أمن الدول املساتكربة َوليال مجلل أمن 

للبستضدفني من الشدوب(. 
 ولناا يجُب أن ينااَل الدقُل يف حيز إ راكاه ما يتواخل مع 
واقده َوما يالمل حقيقة مشااكله َويجاب أن يدرك حقيقة 
الديبقراطياة األمريكياة َوحقاوق اإلنَْسااان كباا يقدمها 
ايِّاد يف خطابه بيوإ  الغرب لشادوب البلدان النامية يقول السَّ
الشاهيد frown رمز تدبريي عىل األحزاب السياساية يف بلدنا 
التال تنظر بإيجابية إَلاى الدول الحديياة َواملدنية َوملنظبات 
املجتباع املدنل وبإعجاب للغرب َوألمريكا لذه لل الحضارة 

األمريكية رأيتبولا يف أشالء أطفالكم(. 
لذلك ومن إ راكنا بحقيقاة واقدنا وتناقضنا مع اليارج، 
يجب أال نرالن عىل أَي أَْطاَراف خاررية ال عىل األَُماام املتحدة 
وال عاىل غريلاا من املنظباات الحقوقياة والهيئاات كونها 
ه رردل  وبالرغام من طابدهاا التقدمل والحداثال ذات تورُّ
يتناساب مع مصالِح قوى االمربيالياة الداملية ويتصا إ مع 
واقدناا املوضوعال ومصالح الجبالري املساحوقة، ويبكننا 
االساتدالل لنا ببا يجري يف املحاخظات الجنوبية وخصوصاً 
عدن يف مشاهدنا املحيل وما يجري يف خلسطني والدراق وليبيا 

يف مشهدنا اإلْقليْبل والداملل. 
 وباختصاار ما ذكرنااه لو الديبقراطياة ووعو  الحرية 
وبطريقاه  واألمريكياة  الصهيونياة  بالطريقاة  والتقادإ 
منظباتهام لحقوق اإلنَْسااان وقارارات أَُماابهام املتحدة، 
وبهاذا نكاون قاد حد ناا طريقنا وخط سارينا كبا يشاري 
اايِّاد عبدامللك الحوثل يف خطابه ببناسابة املولد النبوي  السَّ
الرشياف: )الصباوُ  واليبات خياُرناا وقدرناا، خبهبا كانت 
األحاداث، التجاارب أثبتت أن الشادوب الصابارة والصامدة 
تنتارص يف النهاية ولذه حتبيه االنتصار الذي ينتظر شادبنا 

الايَاَبانل(.

أوراق عمل
قراءات في خطابات السيد - ندوة خاصة 



9 أوراق عملالدد  )115(     اليبيل 7 إبريل 2016إ  املواخل ل2 ربا  اليانل 37ل1لا

ثورة 21 �شبتمرب.. قراءة خطابات ال�شيد عبدامللك احلوثي

القضية الفلسطينية املظلومية األكرب التي تتفرع عنها كل املظالم يف منطقتنا وعاملنا اإلسلمي
ثورة 21 سبتمرب شعبية بامتياز والفاسدون واإلقصائيون والدواعش أبرز التحديات أما الشعب اليمني

ويف ذات الساياق يرباط السايد عبدامللاك 
الحوثل بني السياسات الياطئة التل ترتكبها 
الحكوماات واألنظبة الدربية بحل شادوبها 
والتال كان آخرلاا الجرعاة السادرية التال 
اقرتهاا حكوماة باساندوة عااإ ل201وبني 
االعتداءات الغاشابة اإلرسائيلية عىل الشدب 
الفلساطينل وبيات املقدس خقاال: )نبدأ من 
حياث يجاب أن نبادأ مان القضية األسااس 
التال يربط بها واقاع املنطقة بكلهاا وواقع 
الفلساطينية  القضياة  بأربدهاا،  شادوبنا 
املظلومية األكرب التل تتفرع عنها كل املظالم 

يف منطقتنا وعاملنا اإلسالمل(.
ويادق السايد عبدامللاك الحوثال ناقاوس 
اليطار الاذي ييطاط لاه األعاداء خيقاول: 
)سياسة األعداء تصفية القضية الفلسطينية 
وذلاك بأن يوصلوا الشادوب الدربية يف نهاية 
املطااف إىل منتهاى الدجاز والياأس وخقدان 
األمل وانسدا  األخل حتى يتبكنوا من تصفية 

القضية الفلسطينية(.
لتصفياة  األعاداء  سياساة  مقابال  ويف 
القضياة الفلساطينية يضع السايد عبدامللك 
بدرالديان الحوثل قائاد اليورة الحلاول التل 
يجب عىل الشدب اليبنل وكاخة شدوب الدالم 
أن تتيذلا ملوارهة أعداء األمة خيقول: )نحن 
مدنياون ويجب أن نحارص عىل أن نتحرك يف 
مشااريع عبلية ويف تغيري لذا الواقع اليسء، 
مدترباً أن لذا ما حرصنا عليه ونسادى له يف 
مساريتنا القرآنية نحن )أنصار الله( حرصنا 
 ائباً أن ننطلل يف مرشوع عبيل با)شدارنا( 
وإرسائيال-  أمرياكا  األماة  أعاداء  ضاد   –
ببرشوعنا الدبيل البنااء، بيقاختنا الجها ية، 
وثقاختناا املبانداة، واملقاوماة، واملنالضاة 
ألعدائناا، كذلك عىل مساتوى حرصنا و خدنا 
األمريكياة  البضائاع  مقاطداة  إىل  الدائام 
واإلرسائيلية، وإىل أن نجدال من قضايا األمة 
الكاربى أساسااً يف مشااريدنا الدبلياة ويف 
رؤانا عىل املساتوى السايايس وعىل املستوى 
أن يساتفا   االقتصاا ي، ولاذا ماا يبكان 
مناه ليكون حاخازاً للبناء والنهضاة، ألننا إذا 
انطلقناا من لذا املنطلل بالتأكيد سانحرص 
عىل أن نسادى لنكون أقوياً، إذا اتجهت أمتنا 
وشادوبنا ملوارهة التحدي، لتكون ببستوى 

التحدي، حتى تتبكن من موارهتها(.
ومان لاذا املنطلال يقارأ السايد عبدامللك 
الحوثال ماا يحصل عاىل شادبنا اليبنل من 
حالاة اساتهداف أمنال واقتصاا ي )قارار 
الجرعاة األخري( مان قبل السالطة و واعش 
لصالاح  كأ وات  يدبلاون  الذيان  اإلصاالح 
مشااريع أرنبية إلضداف الشدوب وتدمريلا 

ملصلحة أعداء األمة.
ولنا يؤكد السايد القائد إىل أنه يجُب علينا 
أن نادرك أن السياساات القائباة التل يرتتب 
عليها كل ما يحصل يف املنطقة عىل املساتوى 
األمنال واإلقتصاا ي والسايايس مان إثاارة 
النزاعاات والفتان والحروب واساتهداف كل 
عوامل القوة يأتل يف ساياق إضداف الوساط 
الدربل وأن يصلوا به إىل مرحلة الدجز واليأس 
وانسادا  األخال لتهني الشادوب وتوصلها إىل 
أساوأ واقع من الضدف والدجاز ليكون التايل 
لو االحتالل والسايطرة بكل بسااطة، لنرى 
خيبا بدد أسوأ مبا يحصل يف خلسطني بكيري.
بدرالديان  عبدامللاك  السايد  كباا كشاف 

الحوثل بقاراءة عبيقة وثاقباة عن امليطط 
اإلررامل الذي يريد االعداء أن يجدلوا الشدب 
اليبنال يديش خياه خقاال: )يريادون لنا أن 
نكون شدباً مقهوراً ضديفاً عارزاً رائداً وأن 
يتحول ماليني اليبنيني إىل الرئني يف مييبات 
واقاع  يجدلاوا  وأن  ومنكوباني،  ولارباني 
الصوماال الاذي ناراه يف واقدنا شادب رائع 
خقري يديش مشااكل وحروب  اخلية واندداإ 

لالستقرار السيايس.
وأمااإ واقدنا وامليططات التل يساتهدف 
بهاا شادبنا اليبنال وضاع السايد عبدامللك 
الحوثل قائد اليورة الدديد من اليطوات التل 
عىل الشادب أن يتيذلا ويجدلها أماإ عينية 
ويسدى لتحقيقها و عا ليالثة مطالب ولل:
- تغياري الحكوماة ألنها حكومة خاسادة 

ومتسلطة.
- تفديل مبدأ الرشاكاة وتفديل ميررات 
الحاوار الوطنال بشاكل كامال، بباا يدالج 
مشكلة الفسا  التل يدانل منها البلد مداناة 

مريرة.
- رضورة إلغااء لاذه الجرعاة واعتباا  

الييارات البديلة.

الثورات الناجحة تصنع إنجازًا لكل شعبها:
ويف ياوإ الاا 21 مان سابتبرل201 بارك 
اليبنال  للشادب  الحوثال  عبدامللاك  السايد 
انتصار ثورته الشادبية، واصفااً لهذه اليورُة 
ست  بأنها أرست أُُسَل الددالة والرشاكة وأسَّ
ملرحلة رديدة قائبٍة عىل التداون والتساامح 
والتكاتاف لبناء يبان ُحرٍّ آمان مز لر بإذن 
اللاه تدااىل، وأن لذا االنتصاُر لاو لكل يبنل 
ت يف مطالبها ويف  ولكل يبنية، كونها قاد عربَّ
ْدابية لكل الايَاَبانيني  ألداخها عن اإلَراَ ة الشَّ
يف مداناتهام، ويف مظاملهام، ويف آالمهام ويف 
آمالهام ويف حقوقهام، وتجلَّات خيهاا أصالُة 
وقيَاُم َشاْدابنا الايَاَبانل الدظيام يف إرا ِته 
ل  الحقيقيِة وعزِمه الذي ال يَلنُي وعطائه املتدخِّ
من خرياته ومن سيائه ومن َكَرِمه وإيبانه.
وأكد السيد عبدامللك الحوثل قائد اليورة يف 
خطااب االنتصار أن :لذه الجهاوُ  املتظاخرة 
ونساائهم  بررالهام  َشاْدابنا،  أبنااء  لاكل 
أَيْااضاً وكبارلم وصغارلم ببيتلف خئاتهم 
ورشائحهام، صندات لاذا االنجااَز الدظيم، 
اْداب  إنجااز االنتصاار، واالنتصاار لكل الشَّ
ولاكل مكوناته، االنتصار بفرض االساتجابة 
ْدابية التل لل َشْدابيٌة بامتياز. للبطالب الشَّ
مدتارباً أن الياوراُت النارحة، لال ثوراٌت 

تصناُع إنجاازاً لكل َشاْدابها وليال لبدض 
َشاْدابنا، وتُبيِّاُل يف ماا تحققاه خارياً لاكل 
َشاْدابها، وال تبيِّاُل إقصاءا وال اساتئياراً وال 

استبدا اً لبدض َشْدابها عىل البدض اآلخر.
وألدى السيد عبدامللك الحوثل لذا اإلنجاز 
لكل يبنل ولكل يبنية أَيْااضاً ، مشارياً إىل أن 
اْداب الايَاَبانل  لذا االنجاُز لو مكَسٌب للشَّ
بأربداه، لاذا االنجااُز املتبياُل أَيْااضااً يف 
صيغاة االتفااق الاذي يُدتارَبُ عقاداً وصيغًة 
سياسايًة رديدًة وطنيًة يبنياة تلبل مطالَب 
ْداب الرئيسية أَوَّالً يف إسقاط الُجرعة عىل  الشَّ
مرحلتني، املرحلة األوىل بالتيفيض، واملرحلة 
اليانياة باتيااذ خطوات اقتصا ياة متدد ة، 
وإراراء إصالحاات اقتصا ياة مهباة راّداً 
 ُ تضبان إصالح االقتصاا  الوطنل، بباا يغريِّ
ْداب، خيبا إذا تنفذت، وببا  الواقَع البئيَل للشَّ

ُن الوضَع املدييشَّ لإلنسان الايَاَبانل. يُحسِّ

الدور املتميز ألبناء اليمن يف نجاح ثورة 21 
سبتمرب:

وأشاار السايد عبدامللك الحوثل يف خطابه 
يوإ انتصار اليورة يف 21 من سبتبرب ل201إ 
إىل الصاورة الحقيقية لهذه الياورة التل لل 
ثورة شادبية بامتياز تظهر مان خالل الدور 
املتبياز والجهو  املتظاخرة لكل أبناء الشادب 
اليبنال بادءاً من ُساكَّاِن صندااء ومحيطها 
الرشخااء الذيان كاناوا يف طليداة املظالرات 
واالعتصاماات، والذين اساتضاخوا بكلِّ كرإ 
والوخاوَ   االعتصااإ،  ُمَيايَّابااِت  وساياء 
املتدخقاَة القا ماَة مان ساائر املحاخظاات، 
املوقاف،  يف  وتقدماوا  املااَل،  بذلاوا  والذيان 
ورخضاوا الضغوَط ولام يتأثاروا باإلغراءات، 
وأَيْااضااً تََبايَّاَز  وُر املحاخظاات يف الوخاو  
صندااَء  يف  االعتصااإ  ُمَيايَّابااِت  إَِلااى 
ومحيطهاا، رنبااً إَِلااى رناب مع الساكان 
لناك، ويف املسريات واملظالرات التل شهدتها 
املحاخظااُت بشاكل مساتبر حتاى انتصااِر 
لاذه الياورة املباركة، وأيضااً يف قواخل الدعم 
ُ عن َكَرِإ الايَاَبانيني وعن  ْدابل التل تدربِّ الشَّ
عطائهام، وتبياز  ور الجياش واألمان الذي 
خرج يف الصفاوف األوىل للبساريات، ورخض 
األوامر اإلررامية من قوى الفساا  والطغيان 

بحل اليائرين يف املظالرات واملسريات.
وال يناى القائد السايد عبدامللاك الحوثل  
 وَر القبائل والورالات االرتباعية من كيرٍي 
من املشايخ وغريلم، القبائُل كان لها أَيْااضاً 
 وٌر ُمتََبايِّاٌز رنباً إَِلاى رنب مع كُااّل خئات 

ْداب مع املكونات من ميتلف املؤسسات  الشَّ
ْدابية. الحكومية وكل الفئات الشَّ

اْدابية  ليشاري  إىل الدور الدظيم للجان الشَّ
التل قامت لال بتنفيذ اليطاوة األخرية من 
املرحلاة التصديدياة اليالياة، وتورات كُاالَّ 
الجهو  التل قاإ بها أبناُء َشْدابنا الايَاَبانل 
مؤثارة  خاعلاة  بيطاوة  توَّرتهاا  الدظيام، 
وحاسابة، أزالت بقوة الله وبإذن الله وبجهد 
اْداب عقباًة كباريًة أََماااَإ لاذه اليورة  الشَّ

َوأََمااَإ القرار السيايس.

التحديات بعد 21 سبتمرب:
اساتطاعت ثاورة 21 من سابتبرب اقتالع 
قوى النفوذ الفساا  التل كانات تبيل الدائل 
األكارب لبنااء  ولاة يبنياة عا لاة، وتنفياذ 
ميرراات الحاوار الوطنال، وخيباا يتدلال 
بهاذه الجزئياة قال السايد عبدامللاك الحوثل 
قائد الياورة يف خطابه يوإ 21 من سابتبرب: 
) أن مان اإلنجاازات املهبة لهاذه اليورة أنها 
أزالت عقبًة كباريًة وعائقاً من أخطر الدوائل 
التال كانات تحاوُل  ون بنااء َ ْوَلاة عا لة، 
ذلاك الدائُل كان متبياالً يف أكرب وأخطر قوى 
سات والناخذة يف البلد  النفوذ املتغلغلة يف املؤسَّ
بقيا ة عيل محسان األحبر الذي كان يسدى 
اْداب ويتحالُف  لفارض إرا ته خوَق إَراَ ة الشَّ
ماع بدض القاوى الياررية بُغياَة اإلخضاع 
اْداب، والهيبنة عىل قاراره، مدترباً  لهاذا الشَّ
أن الطريُل بات مدبَّداً والبااُب مفتوحاً أََمااَإ 
َشاْدابنا كُاالِّ َشاْدابنا بكلِّ مكوناته لرسام 
مستقبله وخل تلك األُُسل الصحيحة القائبة 

عىل أساس الرشاكة(.
أبارز  وكشاف السايد عبدامللاك الحوثال 
التحديات التل ساتواره أبناء الشدب اليبنل 
الدظيام بدد ما تحقال من إنجاازات مهبة، 
مدتارباً أناه ال يازال يف بداياة الطريال، وأن 
املدركة ال تزال مستبرة، وحد  ابرز التحديات 

القائبة التل ستوارهه:
التحادي األول: لو مع الفساا  وأصحاب 

منهج اإلقصاء واالستبدا :
القا ماة؛  املرحلاة  إلعاقاة  يسادى  َمان 
ملاا تضبنتاه مان أُُساٍل للوضاع السايايس 
أن  إىل  مشارياً  والدساكري..  واالقتصاا ي، 
الفاسادون بالتحديد َمان يبكاُن أَن يدتربوا 
الياورة،  لاذه  مان  مترريان  أنفَساهم 
ومترريان أَيْااضاً من االتفااق الذي أرَس 
مبا ئَ الرشاكاة، وتضبن الحلول واملدالجات 
وُحزمًة من اإلراراءات الفاعلة حال تنفيذلا 

يف مدالجة الوضع بكله.
وصدق القائد خنحن نشاالد أمااإ أعيننا 
من لم الذي وقفوا أماإ ثورة الشدب اليبنل، 
ووقفاوا ماع الدادوان السادو ي األمريكال 
الغاشام عىل بال نا! أليساوا الفاسادون.. ألم 
يكن الفاسادون ببيتلف تكويناتهم الحزبية 
والسياساية لم املتررون من إنجازات لذه 

اليورة.
التحادي اليانال: األمنال املتبيال يف خطر 
القاعادة التال لال صنيداٌة لالساتيبارات 
األرنبياة، والتال تلداب  وراً سالبياً تدمريياً 

اماً يف شدوبنا الدربية واإلسالمية،  َلدَّ

سبل مواجهة التحديات:
ووضاع السايد عبدامللاك الحوثال يف ذلك 
اليطااب الحلول والطريقة التل يبكن لكاخة 
أبناء الشدب اليبنل التغلب عىل تلك التحديات 
قائاالً: يبكُن التغلُُّب عىل لاذا التحدي حينبا 
ٌة ملوارهة  تكاوُن ُلنااَك إَراَ ٌة سياسايٌة َراا َّ
لاذا اليطار، وحينباا يتامُّ البنااُء الصحيُح 
للجياش واألمان، ويف نفال الوقات تفديال 
الجياش واألمن للقيااإ باملهبة واملساؤولية 
اْداب والدخااع عن  الرئيساية يف حباياة الشَّ
اْدابية،  البلد، إضاخًة إَِلاى تَظاُخِر الجهو  الشَّ
ومن املهام أَيْااضاً أال يكوَن لنااك أَيُّ غطاء 
سيايس ييُدُإ أولئك أو يستفيُد منه أولئك، ويف 
ْداب،  ساياق الواقع األمنل يبكُن للناس، للشَّ
اْدابية أَن تكون رنبااً إَِلاى رنب  للجاان الشَّ
مع الجيش واألمن؛ لإلساهاإ بشاكل كبري يف 
إرساء األمن واالستقرار حتى تتداىف املؤسسُة 
األمنياة من الوضدياة التل لال خيها نتيجة 

املايض.

ووضع ثالثة عوامل مسااعدة للتغلب عىل 
تلك التحديات:

أولها: اإليباان بالرشاكة، واإليباُن أَيْااضاً 
بالددالاة، حينباا تؤماُن املكونااُت والقاوى 
السياساية بببدأ الرشاكاة، وأنه بات رضورًة 

إَِلاى لذا املستوى إلصالح الوضع يف بلدنا.
ثانياً: االلتبااُإ وتدزياُز الروابط األخوية 
املشارتك،  الَدياش  أسااس  عاىل  والوطنياة 
وعاىل أسااس َحلِّ أَية مشاكالت عارب الحوار 

والتفالبات.
ثالياً: إعاا ُة اللحبة الوطنية بحل القضية 
الجنوبياة وإنصااف الجنوبياني، إخوتُناا يف 
والاكل  ومظلوماون،  متاررون  الجناوب 
مؤمان ببظلوميتهام، وإىل حاد اآلن لم يلقوا 
اإلنصااف ولم تتحقاْل لهم الددالاة، لنا نلح 
ونؤكاُد ونرصُّ عىل رضورة املبااَ َرة بيطواٍت 
راا ة وخاعلة باتجااه تحقيال الددالة تجاه 
مظلوميتهام، ونؤكُد أننا سانكوُن رنباً إَِلاى 
رنب ماع إخوتنا يف الجناوب لحني إنصاخهم 
ولحني َحلِّ قضيتهم، ولحني إقامة الددل الذي 

يتوقون إليه.
الايَاَبانال  َشاْدابُنا  يواصاَل  أَن  رابدااً: 
الدظياُم مشاواَره يف التقادُّإ إَِلااى األََماااِإ 
وإنجااز مطالباه وتحقيل ُحلبه ببنااء َ ْوَلة 
اْدابية والتََحاارُُّك  الشَّ الاروُح  عا لاة، لال 

ْدابل املقوُِّإ َ ْوماً ألي انحراف. الشَّ
خامسااً: يجب اليقظة ومواصلة املشاوار 

حتى تحقيل الدولة الدا لة.

قراءات في خطابات السيد - ندوة خاصة 

  الثوراُت الناجحة، هي ثوراٌت تصنُع إنجازًا لكل 
َشْعـبها وُتمثُِّل فيما تحققه خيرًا لهم، وال تمثُِّل إقصاءا 

وال استئثارًا وال استبدادًا للبعض على البعض اآلخر.
  اتفاق السلم والشراكة ُيعتَبُر عقدًا وصيغًة سياسيًة 

ْعـب جديدًة وطنيًة يمنية تلبي مطالَب الشَّ

عندما تخلت األحزاب السياسية عن دورها الوطني في تحمل مسؤوليتها وفي ظل 
الظروف والواقع الذي نعيشه تحرك قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي 
بدافع الشعور بالمسؤولية، تحدث بلسان الشعب، وقال كلمته، وعبر عن تطلعاته، 

وآماله، ومطالبه، مشيرًا إلى أن شعبنا اليمني العظيم ال يزال يحمل القيم العظيمة 
ويعيشها في وجدانه وفي ممارساته وهمه ومشاعره، وألنه كذلك فهو ال ينسى 

فلسطين وظلت القضية الفلسطينية حاضرة في تحركه ومسيراته.

 صبري الدرواني
 رئيس التحرير
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أسرى محّررون من الجيش واللجان يروون رحلَة متاعِبهم من مأرب إَلـى خميس مشيط
  بعُض األطباء السعودّيين كانوا يخيطون جروَحنا بدون تخدير إيغاالً في إيالمنا
  كانوا يعطوننا األكَل القليَل وبين الماء مادة مسّهـلة ويمنعوننا من الحمام

  بشاعة العذاب النفسي والبدني كنا نقابُله بالتسبيح والتهليل والحمد والشكر والصبر
  ثقُتنا باهلل كانت تمأُل قلوَبنا ونرى النصَر والنجاة في ُكّل لحظة

  نت - عبُدالخالق العجري:
 

يحكال األساريُ امُلاَحارَُّر مان أبطاِل الجياش واللجان 
الشادبية حساني السايانل، بدَض تفاصيِل ماا عاناه يف 
زنازين السادو يّة، خيقاول: كانوا يضدون الساكنَي عىل 
رقبتل حتى يولبونل أنهم سايذبحوننل، لكن الله نجانا 

من أيديهم ولو وليُّنا ُسابْاَحاانَه.
كان الياروُج مان زنازيان آل سادو  أشابَه باملدجزة 
اإللهياة، خجبياُع َمان كان باملدتقاالت يف قاعاة خبيل 
مشيط كان ضحيًة لجال ين وزعوا سياُطهم عىل األرسا  
املباركة ألبطال الجيش واللجان الشدبية يف تلك املدتقالت.
ياا الله.. ليل لاؤالء من البرش، بل كائناٌت متوحشاة 
انتُزعت مان قلوبهم اإلنَْسااانية، والرحبة، وليل لهم يف 
اإلساالإ باع، ولو الذي يحث عىل مداَملة األساري بأخالق 

الررال املؤمنني.
يف لذا التقرير سانورُ  بداَض تفاصيل ما حدث لهؤالء 
األرسى امُلاَحاّرريان، مع أن ما خفل كان أعظَم وأبشاَع، 
لكان اليبات والصباو  والتكاتف صنََع مدجازًة يف قاعدة 

خبيل مشيط بالسدو يّة. 
وأخار ت إذاعة سااإ وموقع املسارية نت لقااءاٍت مع 
لؤالء األبطاال امُلاَحارَّرين ولم: البطال عصاإ الطوقل، 

وحسني السيانل، ويارس األسددي. 
َوتطارق األرسى امُلاَحاارَّرون إَلاى الكياري من املواقف 
التل عاشاولا يف ظل األرس وطريقة إلقاء القبض عليهم، 
وغريلا مان الصدوبات يف رحلة املتاعب التل ارتازولا يف 
زنازين السدو يّة يف قاعدة خبيل مشيط، وحتى اإلخراج 

عنهم قبل أياإ.

بدايُة األسر
ياروي األرسى امُلاَحااّررون أناه تم القباُض عليهم يف 
محاخظة مأرب، خالبدض ساّلم نفساه بدفوية والبدُض 
كان بداَد حصااٍر  اإ أيامااً، مشاريين إَلااى أنهام لقوا 
أشاياصاً ا عوا أنهم يريدون انقاذَلم وتيليَصهم بدد أن 
ظلاوا أياماً بدون مااء، لكن لؤالء املؤيديان للُداْدَوان من 

قبائل مأرب خانولم وسّلبولم إَلاى الغزاة.
ُقه إال  كانت املداارُك، كبا ذكروا، كبريًة بشاكل ال يصدِّ
َمان عاش ذلاك النازال، وكان الله حارضاً ُمدينااً ونارصاً 

لهم.
يف ربهِة مأرب َظلَّ األرسى أياماً يلقون مداَملًة سايئًة 
مان اإلماراتيني الذين كان بيدلام القرار والحل، يف صورة 

يتجىل من خاللها االحتالُل بأوضح صوره.
ويضياف األرسى قائلاني: »وبداد ذلاك تّبات البيداة 
وصدرت األوامُر بتحويلنا إَلاى ساجون آل سادو ، لنكوَن 
ضبان صفقاة إلطاالق األرسى السادو ينّي، وخداالً تام 
ترحيلُناا إَلاى السادو يّة، وال ندلم أين لال املنطقة التل 
اتجهاوا بناا إليهاا، ولام ندلام إال يف األخري أنناا يف قاعدة 

خبيل مشيط الدسكرية«. 
وعن نوعية السجن الذي ُساجنوا بداخله، قال األبطال 
امُلاَحااّررون إن الساجَن ييتلاف عان بقياة الساجون 
املدروخاة، تظهر عليه البصباُة األمريكياة واإلرسائيلية، 
ساواٌء يف شاكله أَْو تحصينه أَْو نوعياة الزنازين والدنابر، 
ويف تنوع وتكتيك الساجن بطريقة توحال أنه مدّد إعدا اً 

أمريكياً.

نفسيٌة مهزومٌة للجّلدين
ويرس  البطُل يارس األساددي مداناته  اخَل مدتقالت 
آل سادو ، حيُث يقاوُل إنهام كانوا يحصلاون خقط عىل 
حبتني زيتاون وقطدة ربنة صغرية وقطدة خبز لقبة أَْو 

اثنتني.
ويزياد بقولاه: »لم أكان اساتطيُع ختح خبل بسابب 
إصابتل يف الفك والرقبة.. وإذا رشبت ماء خرج من ميرج 
الرصاصة من رانب رقبتل.. ومع ذلك ساّلم الله وحفظنا 
اللُه وأعطانا الله الداخية ونحن مع الله خكان اللُه مدنا.

َولم يكن األرسى بنفسية منهزمة كبا يقول األسددي، 
وبالدكال تبامااً ظهارت عاىل الجال يان آثاار الضدف 

والهزيبة.
يقول األساددي: »كنا نارى اليوف والذعار يف الجنو  

والضباط السدو ينّي يف السجن.. نراه يف كالمهم ونظراتهم 
وترصخاتهام، حتاى أنه كان إذا أخرروا ساجيناً منا إَلاى 
مكان أَْو للتحقيل كان يبيش مده خبساُة أَْو أربدة رنو  
بأسالحتهم مفتوحاة األمان موّرهة إَلاى الساجني، رغم 

أننا كنا مقيدين ال يبكننا خدل أَي يشء ضدلم«.
ويقول األساري البطل امُلاَحاّرر حسني السيانل: »رغم 
ماا أخرغوا علينا من الدذاب النفايس والبدنل كان ُكلُّ ذلك 
يقابَاُل منا بالتسابيح والتهليل والحبد والشاكر والصرب، 
بل والضحك، ولام بالطبع ال يحبلون مبدأ أن اللَه يتدّخل 
يف نارص املساتضدفني وإعانتهام، خقالوا مان املؤكد أننا 
مسحورون، خأتوا بيالثة مشايخ علم ليقرأوا علينا، وكانوا 
يقرأون وببكربات الصوت وغريلا وبدد ذلك يسألوننا لل 
تشادرون بادوار أَْو بيشء يف الارأس، خنقوُل لهام: الحبد 
للاه وال يشء ُكّل يشء عىل ما ياراإ، خيزيد غيُضهم، ولكن 
ِمن املؤكاد أنه كان يف ذلك خري كبري ليصَل لهم ولدلبائهم 
ااة، خقلُت لاه ذكرونل بقوله تداىل  الحلُّ وتلزمهام الُحجَّ
عن خرعاون ورنو ه حني قاال اللُه عنهم “َوَرَحاُدوا ِبَها 

َواْستَيَْقنَتَْها أَنُفُسُهْم ُظْلًبا َوُعلُوًّا«.

قهرنا الُعـْدَوان بالصرب والتآخي
وأضااف السايانل بالقاول: »قهرناا الُدااْدَوان بصربنا 
وتآخينا وثباتنا بدون الله، خبيالً كانوا مع ِقّلة األكل يدطونا 
بني األكل أَْو املاء ماّ ة مساهلة، ويبندوننا من الحباإ، مبا 
اضطرنا إَلاى عبل حباإ سافري أصانكم الله، وكنا نغطل 
الشايص منا بالبطانية لكل ال تظهره كامرياُت املراقبة يف 
الساجن ويدبلها يف مشبع ونقوإ بدَدلا برميه إَلاى املكان 
امليّصاص لرمل النفاياات، وبدضنا كان تاعاب مع وطأة 
الدذاب مريض خكان بدُضنا يدبلها بني مالبسه لقوة املا ة 
املساهلة وكنا نقوُإ بغسال ثيابه بأيديناا، قهرنالم بهكذا 

إخاء بهكذا محبة بهكذا تداون«.
ولكذا حتاى األرسى بقوة الله وخضله يشاكلون ربهًة 
وشوكًة يف نحر األعداء ولم  اخَل السجون، لذا كله بفضل 

الله وكرمه وثبات لؤالء الررال.
وعان اإليغال يف التدذيب واساتغالل ُكّل يشء لذلك، يقول 
األرسى امُلاَحاّررون” بأنه حتى بدض األطباء كان يساتغل 
عبلاه اإلنَْسااانل يف تدذيبهام خاكان يدبد إَلااى الجروح 
ويضغطها ويييطها بادون تيدير إيغاالً يف األلم، لكن كان 

ُكّل ذلك يالقى بالصرب والصبو  والحبد والشكر لله«.
مان رانباه يقول البطال امُلاَحااّرر عصااإ الطوقل إن 
الضباط السادو ينّي وأعىل الرتاب خارغون وليل لديهم أَي 
َلامَّ حتى يف قضايالم ال يحبلون لباً باألصل، وأخكر كيف 
يبكن أن يتوىل علينا من لذه الديّنات.. خبيالً عىل مساتوى 
الداذاب النفايس والبدنل لناا كاناوا يظهرون خيه بشاكل 
عجيب ال يحبل لباً وال مسؤولية، خكان يقوُل أحُد الضباط 
لنا سأعد من واحد إَلاى اثنني ونص وبدد ذلك ارلسوا ويدّد 
واحاد، اثنني، وناص، ويذلب الدنرب اليانل ونسابده يقول 
لهم أنتم سأعد إَلاى واحد ونص، واحد ونص، ولكذا بياخة 

ووقاحة وخرغة عجيبة«.
ويواصل األساري حساني السايانل حدييه عن ما أسباه 
موقاَف عضاة املساواك بالقاول: ”رصخاوا لناا مسااويك 
ومدجاون ويوإ رأوا مساواكاً عند مكانال وكان مقحوص 
قحصة يف أسافله، وعليه وقفونل راخع رريل ويدي االثنتني 
أيامااً ورلدونل، قالوا بأنل أريد أن أختح القيو  باملسااويك 
التال رصخولا ُلم لنا، قلات له، لذه نقلاه باألمل قضية 
قحصة شاا ي، واليوإ قضية قحصة املساواك«.. قال لهم 

كذلك ساخراً.
وعن ساوء املداملة قال األساري امُلاَحاّرر يارس” ُرِرحُت 
بطلاٍل  خال مان راناب الرقباة تحات الفاك مان الجهة 
الايُاْباناى وخرج من الجهة اليانياة املقابلة، ونزخت حتى 
لم اساتطع الوقاوف.. ومع ذلاك لم يدالجونال وبدد ثالثة 
أيااإ رااء  كتورلم ووضع تنتاور عىل الجارح وقالوا لذا 
الاا.. وكالإ خاحاش، ماا يساتالل الديش اتركاوه يبوت، 
وكاناوا يضدون الساكني عىل رقبل حتاى يولبوننل أنهم 
سايذبحوننل ومع ذلاك نجانا الله مان أيديهم ولاو وليُّنا 

ُسابْاَحاانَه.

صلُة الغائب على أسري
وعان الحالة التل شاّدتنا ولفتت التبامناا ولل قضية 

األساري امُلاَحااّرر عصااإ الطوقل الاذي يقول: ”تام ندُل 
شاها تل وصلوا عيل صالة الغائب وعّلقوا صوري يف البيت، 
وحبلها األصدقاء وشااركت صوري يف مدارض الشاهداء، 
ولحوايل خبساة أشاهر تقريبااً وأنا لم أ ِر بايشء من ذلك، 
وبدد خرورل وحني التسليم كان من الحضور َمن يدرخنل 
خقاال يل إننل قد نديت شاهيداً و... إلاخ، وحني علبت أمل 
بقدومل لم تتحبل أن تنتظَر يف البيت حتى أصل بل خررت 
حفظها الله إَلاى الشاارع الساتقبايل، يف موقف ال أستطيع 

أن أصفه«.
َه لألرسى امُلاَحاّررين سؤاٌل عبا إن كانوا قابلوا ولو  وُورِّ
ملرة واحدة من يحبل اإلنَْسااانية، خأراب األساريُ امُلاَحاّرُر 
حساني السايانل بالقول” لم ولن أنى املوقَف اإلنَْسااانل 
ألحد األطباء السدو ينّي يف السجن، خبدَد تدذيبل لستة أياإ 
متواصلة ساألنل عن حايل خقلت له: ال استطيع التحرك وال 
وضع ظهري وال رنبل. خقال الدكتور: لات اشوف ظهرك. 
خرخدات الفنيلة لاريى ظهري خارآه وعندلا خلاع النظارة 
و مدت عيونه، وقال حسبنا الله وندم الوكيل، وكان يبكل، 
وحينهاا عا  يل األمل بأنه ال زال لناك رراٌل يياخون الله يف 
باال  الحجاز، ونجُد أمياَل لاذا الدكتور الكيري والكيري مبن 
يحبلون َلاامَّ األمة، ورغام ما عانيناه ورغم الظلم إال أننا 

ال نيفل ميل لذا املوقف الدظيم«.
كبا ُساِئَل امُلاَحااّررون إن كان ُعِرَض علياه أثناَء األرس 
إغاراءاٌت ماا أإ أن ُكّل ماا يف األمار لاو التدذياُب النفايس 
والبدنال، خأراباوا بالقاول ”مع الداذاب النفايس والبدنل 

خشالوا، خحاولوا باإلغاراءات خبدضنا وضداوا أمامه ثالثَة 
مالياني ريال سادو ّي، ووعو  ببيت وسايارة وكل ما يريد، 
ولاو يحد  لهام إحداثيات مهبة وقياا ات، ويدبُل مدهم، 
وماع ذلك خشالوا، خَبن ضحى بنفساه ومالاه وبيته وترك 
ُكلَّ ماا يحب مساتحيٌل أن يلتفت إلغراءاتهام، خلنا زوراٌت 
وأوال  وألال وبيوت وتركنالم من أرال الله خبن خدل ذلك 
لال يُدقال أن يقبل بداد ُكّل تضحياته بيبان بيل مقابل 
 ينه وأرضه وعرضه ومقابل األشاالء التل خرج من أرلها، 
خداا وا للدذاب البدنل والنفيس وأعاننا اللُه تداىل خله الحبد 

والشكر«.
وعان بدض ماا كان يسابدونه يف ساجون األرس، أخا  
األرسى امُلاَحاّررون » كنا نسبع  وي انفجارات الصواريخ 
يف املنطقة التل ُساِجنا خيها، ونسابع حاالِت الهلع، ونؤكد 
ذلاك، كبا كنا نسابع إقالع الطائارات الحربياة ولبوطها 
بشاتى أنواعها النفاثة واملروحياة، ولم نكن ندلُم أين نحن، 
وملا عرخنا أننا ُكنا يف ساجن يف قاعدة خبيل مشايط نؤكد 
مجد اً أننا كنا نسَبُع  وي انفجارات صواريينا الباليستية 

املسّد ة من الله ولل تُدكُّ قاعدَة اليبيل الدسكرية«.
عان إطالِقهم وخروِرهام وتحرُّرلم، حباد الله األرسى 
امُلاَحاّررون وشاكروه وقالوا: »لم نتفارأ بإطالقنا وعو تنا 
إَلاى أللنا ووطننا؛ ألن ثقتناا بالله كانت تبألُ قلوبَنا، وكنا 
نارى النرَص والنجاَة يف ُكّل لحظٍة، ُساابْاَحااَن الله والحبُد 

لله وال إلَه إال اللُه واللُه أكربُ.



11 كتاباتالدد  )115(     اليبيل 7 إبريل 2016إ  املواخل ل2 ربا  اليانل 37ل1لا

الزامل 
ترنيم 

الـَيـَمـني

حمود َأْحَمد مثنى 
 الزامُل رصخاُة الايَاَبانل من بني 

ِقَبِم الجبال ُمْداِلناً به أنا سايُد الجبال 

والبحار وحاارث كيباان الرمال، خهو 

بالغاة بيانياة وخطاب عاملال وأبياته 

شابوخ وأ ب كبا أنه نشايد اإلنشاا  

لورو  اإلنَْساان الايَاَبانل.

الزامل يتجاوز رصخة سايد الغابة 

املحادو  بيباار أشاجارلا وكائناتها 

›يتفاوق عاىل غنااء الهنادي األحبار 

املستسالم للقادر املفاروض عليه من 

قبل الررال األبيض‹ وأبدا ه خلسافة 

وإيباان وكلباته عروبية وإنَْسااانية 

وتكويناه يحتاوي يف أعباقه سابات 

شايصية اليبانال بحكبتاه وقيباه 

ومفر اته وخيها أَْخاااَلقه.

 ومدانياه كراماة وحرياة وثباات 

ال  املوارهاة  عاىل  حقيقياة  وُقادرٌة 

مجااز وال تهويال وعاد ووعيد وصالة 

وتوحياد وتوصياف لليصام والدادو 

يِف  والصديال  لاألخ  ووخااء  وتقديار 

املواقاف وتساجيل تأرييال لألحداث 

للقاا ة الدظباء املنترصيان واليونة 

واملررفاني، وتحليل واقدل للسياساة 

وشيوصها واملؤثرين يِف مرسحها كبا 

أنه خهم عقالنل للدين خالزامل ينطلل 

من روح اإلنَْسااان املتصلة بالساباء 

بشداع القيم الدليا التل اعتنقها وسلك 

مدانيها يِف حياته كالرشف ا الكرامة ا 

عزة النفال ا الحياءا اليجل ا الديب 

ا الحاراإ ااالحارتاإ ا األمانة ا الوخاء 

والتال عكساها الحقاارة ا النذالاة ا 

السفالة. الوقاحة ا الييانة ا التفالة 

ا الغادر والفجاور. والزامل بادأ قتال 

الرومان قبل الفني عاإ وأعلن الرتحيب 

والتأييد لسايد األنبياء صاىل الله علية 

وعاىل اله مناذ ل1 قرنااً با)طلع البدر 

عليناا( والتل حاّول صيغتها الصوتية 

إَلااى النباط الُديبانل واملارصي بدالً 

عن صيغة الزامل الايَاَبانل!!.

 محفز للهبم مهبا كانت التحديات 

وقساوة الظروف وعد  وقوة الجيوش 

ومدداتاه وآلياته الدساكرية وراخض 

مطلقاً للهزيبة عرب الزمان مساتفيداً 

من املكان وموظفاً لاه يِف تكبيد الددو 

خسائر تورب لزيبته.

وىف نفل الوقت  عوة سالإ وإقرار 

بالحال ومحكباة يصدر حكبااً.. إنه 

خيهاا  ييتازل  خنياة شادرية  لوحاة 

اليبانال خكارة وخلسافته َوخهباه ملا 

حوله ويدرب من خاللها عن مشااعره 

وأحاسيساه، بل لقد غدا الزامل لسان 

حاال وبياناً يرسام يف أبياتاه وقواخيه 

مالمح شايصية اإلنَْساان الايَاَبانل 

باكل ماا خيها مان مدانل الشاجاعة 

والقاوة واألنفاة والشابوخ والكربياء 

واالستهانة بالددو وتحطيم مدنوياته.

كتل بشرية بذاكرة سمكية..!
أحمد ناصر الشريف

 
بداَد صادور قارارات ربهورياة الدبيال 
عبدربه منصور لا ي من الداصبة السدو ية 
الريااض والتل عنّي ببوربها الجنرال الهارب 
عيل محسان صالح نائبااً له واليائان أَْحَبد 
عبياد بن  غر رئيسااً للاوزراء وخالاد بحاح 
مستشاراً بدد االساتغناء عن خدماِته كنائب 
لها ي ورئيل للحكومة املتنقلة تابدت ر و  
الفدل من قبال املتدصبني لهذا الطرف أَْو ذاك 
يف وساائل التواصال االرتباعال ومان خالل 
أحا ييهام يف الشاارع ووساائل املواصاالت 
وكياف تداملوا ماع لذه القارارات املضحكة 
واملبكياة يف نفل الوقات وكأنها قد راءت يف 
وقتهاا املناساب لتحل ُكّل مشااكل الايَاَبان 
وتبنل  ولته وتحقال نرصاً للددوان الهبجل 
ضاد الايَاَبان الذي  خل عامه اليانل قلت يف 
نفيس: صحياح أن الشادب الايَاَبانل طيّب 
وكريام ولكناه سااذٌج يف نفل الوقات؛ ألنه 
مع األساف الشاديد تنطيل عليه ُكّل األالعيب 
ويتم الضحك عليه حتى من قبل البلهاء ومن 
األخاكني ولواة السياساة ومن ذوي الكروت 

املحروقة محل تناولنا يف لذه املقالة. 
الشادُب الايَاَبانالُّ الطيُِّب يبتااز بذاكرة 
سابكية ال تتذّكر من ماضيها شيئاً وال تتدظ 
منه.. لذا الشادب يتحول ما بني غبضة عني 
وانتبالتهاا إَلاى مواكب مع مان يدخع ومع 
مان يوخر له حل اللقبة وحل القات وليذلب 
الوطن وأي يشء طياب إَلاى الجحيم رغم أَن 
ُكّل يشء بدد ثورة 21 سبتبرب الشدبية أَْصبَح 

واضحاً وضوح الشبل يف رابدة النهار، لكن 
البدض لام يتدظوا ولم يفيقوا من ساباتهم 

الدبيل..
 أقول لاذا الاكالإ ببرارة 
شاديدة وأنا أتاباع تلك الكتل 
البرشية البلهاء املسية ولل 
تداضد لذا املسؤول أَْو تؤازر 
أَْو  االرتباعال  الوراه  ذلاك 
تنارص ذلك السيايس املحروق 
وأَْخاااَلقااً - ساواء  موقفااً 
أكان لاربااً يف اليارج أَْو من 
عبالء ومرتزقة الداخل الذين 
مّهدوا للددوان عىل الايَاَبان 
باكل  واصطفاوا  وناارصوه 
وقاحة إَلاى رانباه - َوتبيش 

ميال أعباى وأطارش يف الزخة ال تادري إَلاى 
أيان يفيض بهاا قدرلا واختيارلاا اليسء يف 
أن تكاون مواكاب يف صاف لذا املساؤول أَْو 
يف رانب ذلك السايايس رغم إناه باألمل قد 
ساليها رلداً واستدالًء ومارس عليها الكذب 
والتدليال.. ولكنهاا بيناوع عجياب تظال 

خاضدة له.
ميل لذه املواكب والجبوع والكتل البرشية 
ال تصنع تأريياً وال تيدإ حتى نفسها وإنبا 
لل ميل ثريان أَمريكا الشبالية التل توغل يف 
الوحل خينجو منها مان نجا ويهلك منها من 
للك.. املهام عند لذه الجباوع لو أن يطلع 
لذا الطرف أَْو ينجح ذلك السيايس أَْو يدتليهم 
ذلك املياتل املكابار الذي ال ييرج منه إاّل ُكّل 
ما لو يسء، باإلضاخاة إَلاى التنطع والكذب 
واالحتيال، ومع ذلك خاإن تلك الكتل البرشية 

اآل مياة الهوراء تضاع حياتهاا خدمة لكل 
والكاروت  املتنطداني  أولئاك  ولاكل  لاؤالء 

املحروقة.
خشال  إذا  اللاه  باالِ   يف 
السايايس أَْو قارّص يف خدمة 
شادبه خإنه إماا ييتفل عن 
إناه  أَْو  ينتحار  أَْو  األنظاار 
يساتقيل ويذلب إَلاى الصيد 
واالسارتخاء  القاراءة  وإىل 
بلاد  يف  لكنناا  الحدائال..  يف 
الواق..  الاواق  بلد  الدجائب.. 
كبا وصفهاا القايض محبد 
محباو  الزباريي رحبه الله 
عندناا ُكّل يشء مبكن.. خقد 
نجاد الياوإ لاذا السايايس يف 
حازب ما ثم نجاُده غداً يتدّصاب لحزب آخر 
ثام نجاده مارًة أُْخاااَرى ينتقال إَلاى حزب 
ثالاث وال يتاوّرع يف أن ياأكل باكل لاؤإ من 
موائاد السافارات )إيالاا( متدصبااً ألولياء 
ندبتاه وأربااب موائده.. خأي سايايس لذا؟ 
رباوع  وأياة  لاذا..  سايايس  أي رشف  أَْو 
برشياة تقبل ببيال لذه امللوثات السياساية 
التال تتحرك عاىل قدمني ولال تلبل أخضل 
األزيااء وتركب أخيم السايارات خيبا لم من 
 اخلهم مسوساون ونيارون ومتهالكون ال 
تدلو لاماتهم سوى تدليبات السفراء الذين 
يحرصون عىل  عواتهم إَلاى موائدلم والذين 
تظل أعينهم وأنفسهم منكرسة مهبا حاولوا 
أَن يظهروا من عنجهية يف أوسااط ربوعهم 
وكتلهام البرشية.. خباذا يبكن أن ننتظر من 
أ اء سيايس ومن عبل ارتباعل ومن نشاط 

مدنال من ميل لؤالء املكساورين واملنيلدني 
من القيم واملبا ئ؟. 

ولذلك ال نساتغرب عندما نجد أن الساسة 
والسياساة لديناا لال ناوع مان النجاساة 
الفاخرة ونوٌع من التياذل والتدليل والكذب 
واالخارتاء والحباقاة.. وصادق َمان قال عن 
لؤالء إنهم »عندما يتفقاون يأكلونا وعندما 

ييتلفون يقتلونا«. 
كم نحن يف أشدِّ الحارة إَلاى مفهوإ رديد 
للساسة والسياسة وإىل إعا ة صياغة الحكم 
بداد أن )قرخناا( مان القاذارات السياساية 
التال أزكبت أنوخناا تياذالً والارتاًء وتذبذباً 
واز وارااً، ولاو األمار الاذي ردلناا نكفار 
بالساساة والسياساة ونأمال أن يأتال ريل 
ردياد خااٍل مان ُكّل لاذه األوشااب والدقد 
واأل ران ولاذا من حقناا؛ ألننا لطاملاا تدبنا 
وأنهكناا وانتهكات كرامتنا وبيدات خضائلنا 
وأعتادي عليناا ولام يداد لناا يشء نفير به 
بسبب نتانة الساساة والسياسة يف لذا البلد 
الذي لم يسالم حتى من تشاويه تأرييه عىل 
أيادي لؤالء تربياة اعداء الايَاَبان وشادبها 

الدظيم.
أال قبّاح اللاه السياساة طاملا ظلات تنتج 
لاذا املنتاج وطاملا ظلات تنتج كتاالً برشية 
منحاازة لغاري الوطان مفضلاة علياه ذلاك 
املأخون السايايس أَْو ذلك الكارت املحروق أَْو 
ذلاك الطارف األنانال أَْو الوراه االرتباعال 
الجالال املتغطارس.. ورعاك الله ياا بلد واق 
الواق ورحبُة الله عىل الشهيد محبد محبو  

الزبريي.

وجوب التثقف بالثقافة القرآنية
 السيد العالمة/ عدنان الجنيد 

إن القارآن الكريم لاو كتاب الله الاذي ) ال يأتيه 
الباطل مان بني يديه وال من خلفاه تنزيل من حكيم 
حبياد ( ردلاه الله مدجازة خالدة لنبيه ورساوله ، 
و ساتوراً  ائبااً لدبا ه ، مشاتبالً عاىل الترشيدات 
والنظام التال توخار للبجتبداات البرشياة األماان 
، واإليباان ، وتزيال عنهام غاول الباؤس والشاقاء 
والحرمان ، خإذا ما انضوت تحت لواء  ينه وعاشات 
يف ظال ترشيداتاه ، وتيقفات بيقاختاه ، وساارت 
وخال توريهاتاه وعبلت ببا رااء يف آياته تحقل لها 
الرقال والصالح وظفرت بالفوز والفالح يف مداشاها 

ومدا لا.
ويف املقابل أيضاً خإن املجتبدات اإلنساانية إذا ما 
ظلات ببنأى عن االعتصاإ بحبل الله املتني ، وتنكبت 
رصاطه املساتقيم وتنكرت ملنهجه القويم ، خستبقى 
وتظل تتيبط يف ر لات الولم والجهل وتتيه يف أنفاق 
الحارية والقلال وتكوى بناار الرصاعاات والنزاعات 
وتتبارغ بأوحاال الشاهوات والنازوات وتساتبد بها 

األلواء والرغبات ، وتصبح مصدراً لألزمات .
ولذا لاو واقاع مجتبداتناا الدربياة خضالً عن 

املجتبدات اإلسالمية واإلنسانية 
إن أعداء األمة _ سابقاً وحارضاً_

عبادوا إىل إبداا  األماة عن كتااب اللاه بيقاخات 
مغلوطاة ومنحرخاة عان التداليام اإللهياة والقيام 
اإلنساانية واستيدموا كل وساائلهم اليبيية ليزيلوا 

ليبة وعظبة القرآن الكريم من قلوب املسلبني 
قاال الشاهيد القائد حساني بادر الديان الحوثل 
_ رضاوان الله علياه _ ما نصه : » لاذا رشف عظيم 
راداً لنا أن يكون تورهنا قرآنياً ومهم يف لذه املرحلة 
بالاذات ، ألن أعاداء الله يتورهون أساسااً إىل رضب 
القارآن يف نفوس الناس ، إىل إقصاء الناس عن القرآن 
، إىل تغيياب القارآن مهباا أمكان ، إىل خلال ثقاخات 
تشاكك حتاى يف القارآن ، حرب شاديدة ضاد القرآن 
لكنهم ال يساتطيدون أن يبساوا نص القرآن بسوء ، 
سيبسونا نحن بالسوء ، سيفصلونا عنه ، سيبددونا 
عنه ، سيشغلوا أذلاننا بأشياء ترصخنا عنه ، وبالتايل 
يصباح القرآن ببدزل عن حياتنا ، عن التفاتاتنا أماإ 

أي اشكالية ندانل منها ...« الا
قلُت : لقد صدق الشهيد القائد خقد استطاع أعداء 
اإلساالإ باسام الدين وعرب علباء الدرلم والدينار أن 
يضلاوا غالبياة أبناء لاذه األمة بيقاخات مساتور ة 
وبيقاخاات ال تبات إىل اإلساالإ بصلاة خبان لاذه 
اليقاخات _ عىل سابيل امليال _ ثقاخة الينوع للظاملني 
وطاعة الفاسادين وإخبا  رذوة الروح الجها ية يف 
قلوب املسالبني حتى أصبحت لذه اليقاخة املنحرخة 
تُادرس يف املنالج الدراساية والجامدياة وأصبح لها 

مؤلفاتهاا وكتبها والتل أصبحت منترشة يف املكتبات 
الداماة والياصة ويف املساارد .... يفتال بها الدالم 

ويجالار ، ويتشادق بهاا اليطياب 
يف املنابار » أطاع الحاكام الظالام 
وإن رضب ظهارك وأخاذ مالك خال 
تنتقده بيشء وما عليك إال السابع 
والطاعاة لاه » ... وأتاوا بأحا يث 
الباالط  كان قاد وضدهاا علبااء 
األماوي ثام أصبحات خيباا بداد 
أحا يث منساوبة إىل رساول الله _ 
صىل الله عليه وآله وسالم _ ولذه 
ثقاخة تتصا إ مع كتاب الله تداىل 
القائل : ) والذين إذا أصابهم البغل 
لام ينتارصون ( وليال ييندون 
وينبطحون للظاملني واملساتكربين 
، والقائال : ) وال تركناوا إىل الذيان 

ظلبوا ختبساكم الناار ( ) وال تطيداوا أمر املرسخني 
الذيان يفسادون يف األرض وال يصلحون ( ) وال تطع 

من أغفلنا قلبه عن ذكرنا.... ( 
قال الشاهيد القائد _ رضوان الله عليه _ : » أليل 
لاذا _ أي اليقاخة املغلوطة املنحرخاة _ إبدا اً للناس 
عن روح القارآن الذي يأمر النااس يف موارهة أعداء 
الله ، يف موارهة الكاخرين ، الظاملني ، الفاساقني ألل 
الكتاب .... ) قاتلاوا الذين ال يؤمنون بالله وال باليوإ 
اآلخار وال يحرمون ما حرإ الله ورساوله وال يدينون 
 ين الحل من الذين أوتوا الكتاب حتى يدطوا الجزية 
عان ياد ولام صاغارون ( يدطونها ولام يدرتخون 
باأن أيديكم خوق أيديهام ، يدرتخون بصغارلم تحت 

ليبنتكم .« 1لا
وقاال _ رضوان اللاه عليه _ : » لسانا بحارة إىل 
ثقاخاة تضفل رشعية عاىل أن تتقبال الكفر وتتقبل 
ليبناة الكاخرين ، يجب أن نحذر من ميل لذا املنطل 
_ ولاو الدعوة إىل طاعة الظالم وأنه ال يجوز اليروج 
عاىل الكاخر املقطوع بكفاره كبا قاال األلبانل وأنه 
يجاوز الديش يف ظال الدولة الكاخرة يف بال  اإلساالإ 
_ وأن ندارف أنه إذا لم نيقف أنفسانا بيقاخة القرآن 
خسانكون ضحية لألخرين ، ضحياة ليقاخات أخرى 

» 1لا 
وملَّا لم يجاد علباء البالط أ لتهم مجدية يف طاعة 
الظاملاني عبادوا إىل االساتدالل بآياة قرآنياة وقاموا 

بتحريف مدنالا لتكاون حجاة لهام وإلياك اآلياة :
 ) أطيدوا الله وأطيدوا الرساول وأويل األمر منكم 
( ولاذه اآلية لال عليهم ال لهم خكلباة منكم تدنل 
منكام أيها املؤمناون ، قال الشاهيد القائد _ رضوان 
اللاه علياه _ : » أين لم أولئك الحاكاإ الذي يصح أن 
يقاال عنهم )منكم ( ... وردنا لاؤالء لم يدو وا منا 
، أصبحاوا أكيار انساجاماً مع أمريكا ، مع سياساة 
أمريكا مدظبهم عىل لذا النحو ... لم يدد يصدق عىل 

الكياري منهم مدنى )منكم( حتاى لو كانت اآلية عىل 
مايريدون خبا بقال )منكم ( ؟ بقل ألمريكا تريد أن 

تدني والة منها وليسوا منا »1لا.
إن ما ذكرناه عبارة عن نبوذج 
من اليقاخاات املغلوطة املنحرخة ، 
خدلينا ربيدااً أن نتيقف باليقاخة 
ندعاو مجتبداتناا  وأن  القرآنياة 
نحبال  حتاى  بهاا  التيقاف  إىل 
مجتبداتنا مان اليقاخات الدخيلة 

واملستور ة 
قال الشاهيد القائاد _ رضوان 
اللاه علياه _ : » يجاب أن يكاون 
عنوانااً  اخاالً يف أعباق نفوسانا 
عنواناً أمامناا ، أينبا رسنا لو أن 
نتيقاف بيقاخة القارآن ، أن نتدلم 
القارآن نتدباره ، نيل باه ، نتفهم 
آياتاه ، ونتحرك يف الناس عىل أساساه نقيّم األحداث 
كلهاا مان خالله ، نقيّام األخرين كلهم مان خالله ، 
نقيّم أنفسانا من خالله ، نقيم مواقفنا عىل أسااس 
مقاييساه ولكاذا... خهاو _ أي القارآن _ ال يجدلك 
بالشكل الذي تنتظر ماذا سيدبل بك الددو لتفكر بدد 
ماذا تصنع ، لو من يربيك عىل أن تدرف كيف ترب 
الدادو من البداية ولو من قدإ لك من البداية الرشح 
الطويال واإليجاز لتدارف كيف يكون عادوك وكيف 
واقداه ميل آية ) لن يروكام إال أذى وإن يقاتلوكم 
يولوكم األ بار ثم ال ينرصون ( أليل لذا تقرير إلهل 

عن األعداء ....« 1لا 
إذاً عاىل ربيع الناس أن يقرأوا القارآن ويتدبروا 
آياتاه ) أخال يتدبارون القرآن أإ عىل قلاوب أقفالها( 
لكن علباء البالط وضداوا األقفال والدوائل وأوقفوا 
خهام القارآن وتدبره عىل مان يحفظ أصاول الفقه 

والحدياث وو....الاخ
مع أن الله تداىل يقول ) ولقد يرسنا القرآن للذكر 

خهل من مدكر (
قال الشهيد القائد :« ليل صحيحاً بأنه _ أي خهم 

القرآن _ متوقف عىل خنون أخرى كأصول الفقه.
أصاول الفقاه لاو خان  يارب القارآن رضبة  
قاضياة بل يارب خطرتاك ، يارب تورهك نحو 

القرآن ...
لهذا نجد أنفسانا كيف أن القارآن لم يدبل عبله 
خينا ألننا وضدنا عوائل أماإ خهبنا له ، أماإ التدائنا 
به أشاياء كيرية حالت بيننا وباني أن نفهبه وبالتايل 
موتناه ، وأصبحنا أمة ميتة ، أسأنا إىل أنفسنا وأسأنا 
إىل القرآن الذي لو أعظم ندبة من الله علينا ...«1لا
يجاب أن ننطلل مع ظالر القرآن الذي لو ميرس 
ونقدماه للناس بالتذكري باه خالدامة يقرأون القرآن 
ويفهباون ظالاره ويساريون عىل لاداه والياصة 
الذين قد تدبقوا يف اللغة الدربية يز ا ون خهباً له.

املهام أن كل شايص يجد لاه نصيبااً وخهباً من 
القارآن والقرآن ليل ألغازاً أو طالسام بال لو بيان 

للناس كاخة )لذا بيان للناس (
 خالدلام الحقيقال تجاده يف القارآن ، والدقيادة 
الصحيحاة تجدلا يف القارآن وليل عناد املدتزلة أو 

األشدرية أو املاتريدية أو غريلا
قال الشاهيد القائد _ رضوان الله عليه _ :« أخضل 

وألم مصدر ملدرخة الله لو القرآن الكريم .....
وإذا لام تتدرف عىل اللاه من خالل القرآن خإن أي 
وساائل أخرى للبدرخاة ال تصل بنا إىل لاذه الدررة 

التل سيوصلنا إليها القرآن الكريم..« إه 
قلاُت : إن وروبااً عاىل كاخة الناس عاىل اختالف 
طبقاتهم الدلبية ، وأخص بالذكر الدلباء واملرشدين 
واليطبااء أن يتحركوا بحركة القرآن وييقفوا الناس 
باه خهو مصادر ربيع الفناون والدلاوإ وخيه نرص 

وعزة لذه األمة بل وسدا تها الدنيوية واألخروية.
وإذا ما أرا وا أن يتوسادوا بهاذه اليقاخة القرآنية 
وينطلقوا لتوعية الناس بها خدليهم ببالزإ الشاهيد 
القائد _ رضوان الله عليه _ خقد أسهب يف ذلك وبني ما 
لنالاك وما من عالم  ين أو متدلم أو باحث أو ميقف 
إال وسيجد بغيته يف لذه املالزإ التل لل روح املسرية 

القرآنية ...
خدلبااء املذالاب اإلساالمية سايجدون خيها أن 
اليالخات والتدصبات املذلبياة ال تجدي نفداً وليل 
لهام ميارج مباا لام خياه إال أن يرتكاوا الدناوين 
وينضاووا ربيدااً تحت عناوان ) إن الديان عند الله 

اإلسالإ (...
وعلبااء الدقائاد اإلساالمية سايجدون خيهاا أن 
الكياري مان عقائدلام خاسادة وأن بضاعتهام التل 
أنفقاوا عليهاا طاول أعبارلم كاسادة وليال لهم 
ميرج إال أن يدرخوا الدقيدة الصحيحة ) مدرخة الله( 

من القرآن الكريم وليل من غريه....
وعلباء الصوخية سايجدون خيها أن الشاطحات 
واال عااءات ال تجادي نفدااً وليال لهم ميارج إال 
بالوصاول إىل حال اليقاني واليقة املطلقاة بالله رب 

الداملني ...
إن لذه املالزإ النورانية وما تحتوي من اليقاخات 
القرآنية ساوف تزيل عن الشادوب الفتان الطائفية 
واملذلبياة ولال التال ساوف توحد املسالبني تحت 

عنوان ) إن الدين عند الله اإلسالإ( 
لاذا إذا ماا تم نرشلا باني النااس وا خالها ولو 
عاىل األقل رزء منها يف املنالج الدراساية والجامدية 
والقياإ بنرشلا بشاكل أوسع بني الشادوب الدربية 
واإلساالمية واإلنساانية مع ترربتهاا إىل عدة لغات 
حتاى ينتفع بهاا الداَلم أربع وبذلك ساوف يتحقل 

وعد الله
 ) ليظهره عىل الدين كله ولو كره املرشكون(.
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الع���دو ال ينظ���ر إل���ى م���ا لدي���ك م���ن 
إمكاني���ات ينظ���ر إل���ى وضعيت���ك إل���ى 
الثقافة الس���ائدة عندك, إلى نفس���يات 
الناس، إل���ى معنويات الناس, إلى رؤاهم 
ورؤى قاداته���م. )س���ورة البق���رة الدرس 

الرابع ص:4(
العدو الكبير يوجد ثغرات لديه, يوجد 
نق���اط ضعف رهيبة جداً, يوجد وس���ائل 
في متناول���ك أن تعملها تؤثر عليه, وأنت 
في مواجهته أنك فع���اًل تؤثر عليه فعاًل, 

خاصة في الزمن هذا, احلرب في الزمن 
هذا وإن بدت أرهب هي أسهل هي أسهل، 
ووس���ائل مواجهة العدو كثيرة, ومتنوعة، 
في متناول الناس أن يعملوا الكثير منها، 
ففي يديك وس���ائل تعيقه عن اس���تخدام 

السالح الكبير ذلك. إذاً هذا توازن أليس 
توازن؟ هنا التدخل إلهي، التدخل اإللهي 
هو يعمل عماًل كبي���راً جداً، أو العمل كله 
يأتي م���ن خالل التدخ���ل اإللهي. )مديح 

القرآن الدرس الرابع ص:25(

كيف يقيمنا العدو وما هي نقاط ضعفه 

 ملزمة األسبوع : وأنفقوا في سبيل اهلل                )الجزء الثاني(

َمن لم ينفْق املاَل يف سبيِل اهلل فليس بمؤمن
  -  خاص

سابل وأن وّضحناا يف الدرس الساابل كيف 
َث السايُد حساني الحوثال عان اإلنفااق  تحادَّ
وألبيتاه، وأن املجتباَع املسالَم يباّول نفَساه 
بنفساه، واإلنفااُق يف أوسااط املجتبع املسالم 
لتبويل نفسه وإعدا لا ما يدد من ألّم القضايا 
التال ال يقوإ الدين إال بها، كبا تحدثنا عن كيف 
رب علينا أن ننظاَر إَلاى اإلنفاق كقضية لاّمة 
واربة عىل ُكّل مسالم؛ أِلَن اإلنفاق يف سابيل الله 
اة يف ظروف  لنارصة  ينة وإعالء كلبتاه َخااصَّ

كهذه يصبح من أورب الواربات.
وُلناا يف الجازء اليانل من محارَضة السايد 
حساني الحوثل )وأنفقوا يف سبيل الله( يتحدث 
عن أثر اإلنفااق خيقول: عندماا تدطل من أرل 
الله، وابتغاء وره الله خسيكون كيرياً ما تقدمه 
يه الله وسايدتربه شايئاً كيرياً لاك؛ أِلَن  وسايُنَبِّ
قضياة اإلنفاق يف سابيل الله اإلنفااق للبال لو 
من الفضال الدظيم عىل اإلنساان أن يجدل الله 
أماماه مبا آتاه لاو، لو الذي أعطااك املال ويف 
نفال الوقات أن يكاون بإمكانيتك أن تساتغل 
لذا املاال؛ أِلَن تحصل عىل خضل عظيم و ررات 

عالية من الله.
ويف لاذه املحارضة يياطب السايد حساني 

الحارضيان  ربياع  الحوثال 
قائاالً: أيها اإلخوة ماا أحورنا 
إَلااى ميقاال ذرة مان الياري، 
إَلااى ميقاال ذرة مان األعبال 
الصالحة تحساب لناا يف رصيد 
أعبالنا يوإ نلقى الله سابحانه 
وتدااىل؛ ألننا ربيدااً صائرون 
سانغا ر  ربيدااً  اللاه،  إَلااى 
لاذه الدنيا، سانقدإ عاىل الله 
سابحانه وتداىل، خبنذ أن يقِبل 
املوت عىل اإلنساان لناك يتذكر 
ْرتَِنل إَلاى  يقاول: }َربِّ َلاْوال أَخَّ
َق َوأَُكْن ِمَن  ادَّ أََرٍل َقِرياٍب َخأَصَّ

اِلِحانَي{ )املناخقون: من اآليَااة 10( عندما  الصَّ
يهجم املوت عليه أوالً ولو خوق خراشاه أو يف أي 
مكان يف أي بقدة من لذه الدنيا برسعة، برسعة 
يتحارس - ولل أول حرسة - رب لو أنك تبهلنل 
أسبوعاً أسبوعني، يوماً أو يومني، وأنا مستدد أن 

أتصّدق وأكن من الصالحني.
ويتسااءل: أليسات لذه حرسة عندما يقدإ 
اإلنساان وصحيفتاه خالياة إال مان األعباال 
الساو اء، إال من القبائح، إال مان الفضائح، إال 
من الكفر بندم الله، إال من الصد عن سبيل الله، 
خيكاون من يصيح عندما يؤتى كتابه بشاباله، 
من وراء ظهره، يقول: }يَا َليْتَِنل َلْم أُوَت ِكتَاِبيَْه{ 

)الحاقة: من اآليَاة 25(.
ويتحادث السايد حساني الحوثال عان تلك 
اللحظاة التال ساتبر عاىل ُكّل إنساان، لحظة 
الحارسة األوىل، عندماا يشاالد اإلنساان املوت 
ْرتَِنل إَلاى  وعالماات املوت خيقول: }َربِّ َلاْوال أَخَّ
اِلِحنَي{..  َق َوأَُكاْن ِماَن الصَّ ادَّ أََراٍل َقِرياٍب َخأَصَّ
حينها ينكشاف لإلنسان أنه ضيع حياته وضيع 
عبره، لنااك يرى اإلنساان عندماا يتحرس أنه 
خقاد األعباال الصالحاة، األعباال الصالحاة.. 
مشارياً إَلااى اآليَاة التل لل تدارب عن الحرسة 
التل تواره اإلنساان عندما يارى مالئكة املوت، 
َق َوأَُكْن ِمَن  ادَّ تحدثت عان الجانب املاايل: }َخأَصَّ

اِلِحنَي{. الصَّ
ويرى السايد حساني الحوثل أن لاذه اآليَاة 
تتحادث عن ظالرة لل خينا ربيداً )أنا مؤمن( 
لكان ال يبد يده، لتقول لناا: ال تتصور، ال تدتقد 
أناه من املبكان أن تكون مؤمناً صاا ق اإليبان 
وال تدارتف بأن املال يشاكل املحاك أي يف قضية 

اإليباان، يف صادق اإليباان، يف صادق الدبو ية 
لله سابحانه وتداىل، إذا أنت تقول لنفساك: أنت 
مؤمن، أو أقول أنا لنفيس: مؤمن، ولكنل ال أبذل 
ماايل، ال أعطل، ال أعطل يف سابيل الله، ال أ عم 
األعباال الصالحاة، ال أ عام املشااريع اليرية، 
خلسات ببؤمن، لست ببؤمن، ما أكير ما تحدث 
اللاه عن الجانب املاايل يف القرآن الكريام، و ليٌل 
واضاٌح أن ذلاك امليت الذي يتحارس تذكر رانب 
املال، ظهر له أنه يبدو أن املال كان يدترب عنرصاً 
مهباً يف مساألة النجااة، يف مساألة النجاة يوإ 

يلقى الله. 
ويدو  بنا السايد حساني الحوثل إَلاى اآليَاة 
َق{ ولو من  ادَّ خيقاول: ألام يتذكار لناا: }َخأَصَّ
كان قبل ال يبد ياده إَلاى ريبه، وال ييرج رياالً 
واحداً يف سبيل الله، يف  عم األعبال الصالحة، يف 
 عم املراكز اإلساالمية، يف الدبل عىل إعالء كلبة 
َق َوأَُكْن ِمَن  دَّ الله؟ تذكر لنا عندما يقول: }َخأَصَّ
اِلِحانَي{ يبدو أن املاال كان مهباً، وخدالً لو  الصَّ

مهم.
ومان عظبة اإلنفاق يف سابيل الله، وألبيته 
يشاري السايد حساني الحوثل أن الله سابحانه 
وتداىل تحادث عن لذا الجانب بساورة بأكبلها 
للجانب املايل لوحدة.. ِبْساِم اللَِّه الرَّْحَبِن الرَِّحيِم 
}َواللَّيْاِل إِذَا يَْغاَ� َوالنََّهااِر إِذَا تََجاىلَّ َوَما َخَلَل 
الذََّكاَر َواأْلُنْيَاى{ )الليال: 1 - 3( 
ثالثة أيبان، أليست ثالثة أيبان؟ 
مان الذي يُْقِسام لناا، من الذي 
يقسام؟ لو اللاه، ملاذا يقسام، 
أليال لاو أصادق القائلني؟ يف 
الواقاع إن قضية املال بالنسابة 
لناا، لو يحلاف عارشة أيبان ما 
يهتز لواحاد راس، يؤكاد بيالثة 
أيبان، ولو أصدق القائلني، ولو 
من ال يحتاج إَلاى أن يقسم }َوَما 
َخَلاَل الذََّكَر َواأْلُنْيَى{ أقسام بكل 
ميلوقاته }إِنَّ َساْديَُكْم َلَشاتَّى{ 
)الليل: ل( عبلكام يف لذه الدنيا 
ميتلاف متنوع، وكل عبل له غاية، وكل ساائر 
عاىل طريل له نهاية، إما إَلااى الجنة وإما إَلاى 
ا َمْن أَْعَطى َواتََّقى{  النار }إِنَّ َساْديَُكْم َلَشتَّى َخأَمَّ
)الليال: 5( أعطاى مااذا؟ أليل لاذا حديياً عن 
املاال؟ بدد أن ذكر أن أعبالناا ميتلفة، وتحدث 
من بداية الدبل إَلاى غايته، ابتدأ يف الحديث عن 
ا َمْن أَْعَطاى{ أعطى ماله واتقى الله،  املاال }َخأَمَّ
ا َمْن  أعطى يف سابيل الله ابتغاء وره اللاه }َخأَمَّ

َق ِباْلُحْسنَى{ )الليل: 6(. أَْعَطى َواتََّقى َوَصدَّ
موضحااً أن اللاه سابحانه وتدااىل يف لاذه 
الساورة قدإ الدطاء عىل كلبة التقوى ليكشف 
لنا ألبياة الدطاء يف تحقيال التقوى يف تحقيل 
اإليبان يف تحقيل أو الوصول إَلاى الغاية املهبة، 
ا َمْن  الغاياة التال لل خوز وخاالح ونجااة }َخأَمَّ

َق ِباْلُحْسنَى{ بجزاء الله. أَْعَطى َواتََّقى َوَصدَّ
ويضيف: الله يقول لنا يف القرآن الكريم: }َوَما 
ٍء يِف َساِبيِل اللَّاِه يَُوفَّ إَِليُْكْم َوأَنْتُْم  تُنِْفُقوا ِمْن يَشْ
ال تُْظَلُباوَن{ )األنفاال: من اآليَااة 60( يدطيك 
اللاه أكير مباا أعطيت لنا يف الدنياا قبل اآلخرة 
}َوأَنْتُاْم ال تُْظَلُبوَن{ ال تنقصون ميقال ذرة مبا 
أعطيتم، بال يضاعف لكم، لكن لل نحن نصدق 
بهذه الحسانى؟ الحسانى مدنالا لناا الجزاء 
املرتبط بالجانب املايل لإلنفااق، والجزاء املوعو  

باألعبال الصالحة بشكل عاإ.
مدتارباً أن: الجزاء املرتبط بالجانب املايل ميل 
ٍء َخُهَو يُْيِلُفُه{  قوله تداىل: }َوَما أَنَْفْقتُاْم ِمْن يَشْ
)سابأ: مان اآليَااة ل3( كلباة: }َخُهاَو يُْيِلُفُه{ 
َق ِباْلُحْسانَى{ الجزاء  تسااوي الحسانى }َوَصدَّ
ٍء يِف َساِبيِل اللَِّه  الحسان }َوَماا تُنِْفُقاوا ِماْن يَشْ
يُاَوفَّ إَِليُْكْم{ ياوف إليكم: لو الجازاء من رهة 

اللاه سابحانه وتداىل بساببه أيضااً، أو لل من 
َق ِباْلُحْسانَى{ لل نحن  مصا يل كلباة: }َوَصدَّ
نصادق بهذه؟ أكيار الناس ال يصادق بهذا ولو 
يدلم أن الله سابحانه وتداىل لو ملك السابوات 
واألرض، لو من بيده خزائن السبوات واألرض، 
خهو من يساتطيع أن يجفاف ُكّل منابع أرزاقنا 
إذا ما أمساك القطر قطر السباء املطر تتجفف 
ُكّل مناباع أرزاقنا، وتشاحب ورولناا، وتجف 
ريوبناا، وحتاى مطابينا ومنازلنا ومالبسانا، 
كلها، كلها إَلاى األ نى خاأل نى إَلاى االنحطاط، 
إَلاى الذبول، أليل لاذا مدروخاً وواضحاً؟. لذا 
الاذي بياده ُكّل يشء ال ناكا  نصادق بوعده، ال 
ناكا  نصدق بقوله: }َخُهَو يُْيِلُفاُه{ }يَُوفَّ إَِليُْكْم 
َوأَنْتُْم ال تُْظَلُبوَن{؛ لهذا الجانب املايل، ليل خقط 
مرتباط باليوإ اآلخر، قضياة مهبة خيبا يتدلل 

بصدق إيبانل بالله.
ويضاع السايد حساني الحوثال الددياد من 
كاناوا  مان  وعاىل  ربيدااً  عليناا  التسااؤالت 
حارضين لدياه خيقول: لل اللاه عندي عظيم؟ 
لل اللاه عندي مصادق؟ لل اللاه محبوب لدي 
أعطيه ما سألنل؟ أقدإ من أرله ما يطلب منل؟
ويف نفل اللحظة يجيب ُكّل التساؤالت قائالً: 
إذا لم أكن عىل لذا النحو خبدناه أن املائة الريال 
لل عندي أحب من الله، املائة الريال عندي أغىل 
من اللاه، املائة الريال عندي أعظام مبا وعدنل 
باه الله يف لذه الدنيا ويف اآلخارة، خحتى إيبانل 
بالله وإيبانك أنت بالله، الجانب املايل يساتطيع 
أن يقيض عليه، يساتطيع أن يهزه؛ ولهذا كانت 
ا  قضياة مهباة خقدمهاا يف لاذه اآليَااة : }َخأَمَّ
َماْن أَْعَطى َواتََّقى{ )الليال: 5( ييرس من البداية 
بددماا قاال: أعبالكم ميتلفاة اتجالني، بداية 
االتجاه لاو االتجااه اإليجابل الذي لاو الغاية 
ا َماْن أَْعَطى  الحسانة يبادأ بالجانب املاايل }َخأَمَّ
َق ِباْلُحْسانَى{ )الليل: 5 - 6( خباذا؟  َواتََّقى َوَصدَّ
ى{ )الليال: 7( يف الدنيا ويف  ُه ِلْليُارْسَ ُ }َخَسانُيرَسِّ

اآلخرة.
ويواصل السايد حساني الحوثل توضيحاته 
يف نفل الساورة )الليل(، مشرياً إَلاى أن القرآَن 
الكرياَم يتحدث عان الطريل اآلخار، عن البيل، 
اا َماْن بَِياَل  ولاو يبادأ باإلمسااك للباال }َوأَمَّ
َواْساتَْغنَى{ )الليل: 8( بيل وبدا مساتغنياً، الله 

يقول لاه: أقرضنل وساأر  ما تقدماه أضداخاً 
مضاعفاة، ]أنا مساتغنل عن لذه[ أنا ساأوّخر 
رباح ماا تقدماه وال تظلام ميقاال ذرة، ]أناا 
مساتغنل[ يقاول لك املرشاد الفالنل، األساتاذ 
الفالنال، الدالام الفالنال، الله سابحانه وتداىل 
وعد باأن ييلف ووعد بأن يضاعاف األرر إَلاى 
سابدبائة ضدف، خترصف ذلناك، تبدو وكأنك 
مساتغنياً عان اللاه، مساتغنياً عن الحسانات 
التال تحتارها يوإ القيامة، مساتغنياً عبا خيه 
سادا تك يف الدنياا، وعباا يرتتاب علياه نجاتك 
يف اآلخارة، تبادو مساتغنياً، ]أنا ماا عندي أوال  
أ رساهم[، بداض النااس يقاول لكاذا. عندنا 
مدرساة تحتاج إَلاى مساالبة، عندنا مرشوع 
خاريي يحتااج إَلاى ماال.. ]أنا ما عنادي أوال  
يحيناوا خيهاا الذين مدهام أوال [، بدض الناس 

يقول لكذا.
ُر السيُِّد حساني الحوثل اإلنساَن الذي  ويصوِّ
يبَيُل، ويديش حياتَه مبساكاً للبال، ال ينفل يف 
سابيل الله بأنه يبدو وكأنه مساتغنياً عن الله، 
خدندماا يحدثك الناس، عندماا يدعوك أحد إَلاى 
أن تقادإ مان مالك ختبيال وتظهر مساتغنياً، 
ا َمْن  خانظار ما لل النهاية املرساومة لاك }َوأَمَّ
بَِيَل َواْساتَْغنَى َوَكذََّب ِباْلُحْسنَى{ )الليل: 8 - ل( 
ى{  ُه ِلْلُدرْسَ ُ بالجزاء الحسان خباذا؟ }َخَسانُيرَسِّ

ويف  الدنياا  يف   )10 )الليال: 
اآلخرة.

حساني  السايد  ويشاري 
الحوثل إَلاى الدديد من األميلة 
لإلنساان الذي ال يتجاوب مع 
اإلنفاق يف سابيل الله خيقول: 
النااس  اإلنساان  يراقاب  لاو 
يبيلون  مبان  لوردت كيارياً 
يبذلاون  بسايطة  بببالاغ 
أضداخاً مضاعفاة يف مجاالت 
أخرى، مصيبة تأتل له، غريم 
يقم لاه، سايارة تقتلب عليه، 

رياح عاصفة تحطم عليه املاوز، بر  ]يهل البن 
حقه[، الله سابحانه وتداىل يرياد أن نفهم بأنه 
رقياب علينا ويدلام بذوات صدورناا، وال يبكن 
ألحد أن يقدإ نفسه ذكياً أماإ الله، الله سييرج 
ما بيلات به أضداخاً مضاعفاة يف غري طريقه، 
يف غري محلاه وباالً عليك، الدارسى يف الدنيا ويف 
ى{ ويف األخري ماذا؟  ُه ِلْلُدارْسَ ُ اآلخرة }َخَسانُيرَسِّ
لذا الذي بدا مساتغنياً وكأنه ليل بحارة إَلاى 

الحسنات.
مدتارباً أن اإلنفااق يف سابيل الله، ويف شاتى 
أعبال الياري: قد يدخع عنك غضاب الله يف لذه 
الدنيا مبلغ بسايط مان املال، قد يكتاب الله لك 
النجاة بببلغ بسيط من املال، قد تشرتي نفسك 
وتنجل نفسك وتر  نفسك من عىل شفري رهنم 
بببلغ من املال تقدمه يف سبيل الله، وأنت ال تزال 
لنا يف الدنيا، لكن يف اآلخرة لو كنت تبتلك الدنيا 
كلها ذلباً ملاا ُقِبل منك، وال أمكن أن يغنل عنك، 
وال أن يدخاع ما أنت صائر إليه، ولم يساوقونك 

إَلاى أبواب رهنم.
ويوضح السايد حساني الحوثل أناه ينبغل 
عىل اإلنسان أن يتأمل ويتفهم ميل لذه السورة 
نالياك عان غريلا مان اآلياات، ثم يقاول الله 
ماذا بدد لاذه }إِنَّ َعَليْنَا َلْلُهاَدى َوإِنَّ َلنَا َلآْلِخَرَة 
َواأْلُوىَل{ )الليال: 13( أنا غنل عنكم، وكأنه يقول 
لناا ولكن من أرلكام أنتم؛ ألنه يدلام أن الواحد 
مناا يوإ القيامة سايتبنى أن لاو األرض بكلها 
ذلب خيقدمها لله خدية لينقذ نفساه، الله يقول 
لناا ونحان يف الدنياا - خهاو رحيم بناا - أنقذوا 
أنفساكم، أنا عندماا أقول لكام - حتى ببنطل 
يبادو منطل عاطفل رداً ومياري للداطفة }َمْن 
ذَا الَّاِذي يُْقِرُض اللََّه َقْرضاً َحَساناً{ )البقرة: من 

اآليَاة 5ل2( لو عندما يقول وأنت يف لذه الدنيا: 
}َمْن ذَا الَِّذي يُْقِرُض اللََّه َقْرضاً َحَسناً َخيَُضاِعَفُه 
َلاُه أَْضَداخاً َكِيريًَة{ )البقرة: من اآليَاة 5ل2( ]ما 
بدك تهب لنا قرضة[؟ من لو الذي ساريكن عىل 
اللاه يدطيه قرضة؟ القليل مان الناس، والكيري 
مان النااس ال يركن عاىل الله ميلباا يركن عىل 
أطرف واحد من أصحابه، لكن لذا الذي يقرتض 
منك يف الدنيا لو من سارتاه يوإ القيامة بشكل 
آخار لو كنات تبتلك األرض كلها ذلبااً ملا قبلها 
منك، وسااقتك مالئكته وأنت مغلول بالسالسل 
إَلااى قدار رهنم، لاو غنال }إِنَّ َعَليْنَاا َلْلُهَدى 
َوإِنَّ َلنَاا َلآْلِخاَرَة َواأْلُوىَل َخأَنْذَْرتُُكْم نَااراً تََلظَّى ال 
يَْصالَلاا إاِلَّ اأْلَْشاَقى{ )الليل: 15(. الشاقل ]ال 
يسابع وال يوحال[، لذا عبل صالاح، وكأنه ال 
يدنياه، اآلخرون لم خقاط املكلفاون باألعبال 
الصالحاة، لام املدنيون بأن يتحركاوا يف مجال 
األعباال الصالحة، لاو ال يدنيه، لاذا مرشوع 
خاريي، أعطل خيه.. ]ماا عنادي أوال  يتدلبوا، 
ماايل حارة[ لذا مرشوع صحل، ساالم خيه.. 
]أناا عندي سايارة ومدال خلاوس، إذا مرضت 
زورتال أو ابنل سأسادفه إَلاى املستشافى..[ 

يبدو مستغنياً.
وينبّاه السايد حساني الحوثل إَلاى مساألة 
مهبة رداً للبنفقني يف سبيل الله، ولو أن يكون 
لاذا اإلنفااق أو التزّكال للاه 
سبحانه وتداىل كبا قال: }الَِّذي 
يُْؤِتال َماَلاُه يَتََزكَّى َوَماا أِلََحٍد 
ِعنَْدُه ِمْن ِنْدَبٍة تُْجَزى{ )الليل: 
ل1( أناا ال أعطال مان أرل أن 
يكاخئنال آخار، أناا ال أعطياه 
ببجار  املكاخاأة عىل إحساان 
قدمه إيل، لاذا يشء آخر، ولو 
من األعبال الصالحة أيضاً، لو 
من األعبال الصالحة أن تكاخئ 
عىل اإلحساان الذي قادإ إليك، 
لكان لناا خيبا يتدلال بجانب 
املال الذي يقدمه اإلنساان ويكون له أثره الكبري 
يف تربية نفساه، يف تجنيب نفساه من لذه النار 
التال تتلظى، لاو من يدطال ماله }َوَماا أِلََحٍد 
ِعنَْدُه ِمْن ِنْدَبٍة تُْجَزى إاِلَّ ابِْتَغاَء َوْرِه َربِِّه اأْلَْعىَل 
َوَلَسْوَف يَْرىَض{ )الليل: ل1 - 21(. من أرل الله.
ويقارن السايد حساني الحوثل بني من كان 
ينفقون أموال كبرية يف سابيل الله، أياإ رساول 
اللاه صلوات اللاه علهل وآله، ولام ينتظروا أن 
تنزل خيهام آية تذكرلم وتذكر ماا قدموا، ومع 
ذلاك لم تنزل خياه آية واحدة.. وباني اإلماإ عيل 
)علياه الساالإ( وخاطبة الزلاراء عندما قدموا 
أقراصاً من الشادري ملسكني ويتيم وأسري وبهذه 
الروحية: ابتغاء وره الله، ومن أرل الله، سّطره 
الله يف القرآن الكريم يف ساورة كاملة؛ ألنه لكذا 
كان لساان حالهم }إِنََّبا نُْطِدُبُكاْم ِلَوْرِه اللَِّه ال 
نُِريُد ِمنُْكْم َرَزاًء َوال ُشاُكوراً إِنَّاا نََياُف ِمْن َربِّنَا 
يَْومااً َعبُوسااً َقْبَطِرياراً{ )اإلنساان: ل - 10(، 
خكانات اليالثاة األقراص الشادري لاذه لل ما 
ردلات تلك الصدقاة تيّلاد وتُتىل قرآنااً، مرتلًة 
خيهم يف ميتلاف األقطار وريالً بداد ريل إَلاى 
نهاية أياإ الدنيا، ولناك أشياٌص أعطوا كبياٍت 
أخارى من املاال لكن من أرال أن يقااَل وليل 
حتى من أرل أن يقول اآلخرون، بل من يريد من 
أرل أن يقَول الله له شايئاً وينازل آية يف القرآن 
تذكار له ما قادإ خيدخل التأريخ كباا يقولون، 
ال. اللاه سابحانه وتداىل يريد اإلنساان إذا أنفل 
ينفل بهذه الروحية وبهذه املشااعر، ونحن كبا 
قلت سابقاً بحارة إَلاى ُكّل عبل صالح بحارة 
إَلاى ُكّل ذرة مان عبل صالح ترصد لنا عند الله 
سابحانه وتداىل لنفاوز بها ختساهم يف نجاتنا، 

نحن قا مون عىل يوإ الفصل.

 َمن يتقاعس عن بذل 
المال هو ذلك الذي ال 

يحمُل أيَّ اهتمام، وليس 
ربما في قلبه حتى مثقاُل 

ذرة من إيمان 

 إذا ما عملَت كعضٍو 
في أمة تنطلُق في 

الدعوة إَلـى الخير، وتأُمــُر 
بالمعروف وتنهى عن 

المنكر، سترى ماثاًل أماَم 
عينيك أهمية اإلنفاق في 

هذه المجاالت 

 إنفاُق المال 
يشّكل المحك 
الرئيسي في 
قضية اإليمان

 اإلنفاُق جعله 
 بالشكل الذي 

ُ
اهلل

يمكن للناس أن 
يعملوه في ُكّل 

الظروف
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زلزاله���ا احل���رب  ن���ادت  إذا 
أبطاله���ا األرض  وأخرج���ت 

ته���اوت ب)جن���د( ع���روش الطغاة
ناله���ا م���ا  الش���ر  ق���وى  ون���ال 

الفاحت���ن »مي���ن«  ويومئ���ذ 
أحواله���ا »مك���ة«  حت���دث 

أعدائه���ا عب���ُد  فخادمه���ا 
دجاله���ا ص���ار  وعامله���ا 

الثائ���رون يطل���ق  أن  ح���ان  وق���د 
أغالله���ا الصب���ر  ملنظوم���ة 

ل�«الري���اض« بأعناقن���ا  دي���ون 
إيصاله���ا الش���عب  ق���رر  وق���د 

احل���روب تب���دأون  ش���أنكم  فم���ن 
آجاله���ا!! نح���دد  ونح���ن 
١ / ٦ / 2٠١5 م

 يمن 
الفاتحني !

معاذ الجنيد

برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :
من 18 ربا اليانل

إىل 2 ررب 

- ملزمة عظبة الله الدرس السابع.
- ملزمة وانفقوا يف سبيل الله.

الزهراء
حسن المرتضى

اس�����ت�����ط�����اع�����ا م���������ا  ده��������������را  ال������ش������ع������ر  ألن 
ش�����راع�����ا الق����������ى  أو  ي�����ن�����ع�����اك  ب����������أن 

ألن����������������ك آي����������������ة ال��������ش��������ع��������ر ال����������ت����������ي م����ا
ي�����راع�����ا ل�����ه�����ا  ذاب  ال�����ق�����ل�����ب  ت������اله������ا 

أي������ع������ص������ي������ه ال��������ش��������ع��������ور وق��������������د دع������ت������ه
ق�������واف�������ي�������ه ووزن�����������������ي م���������ا أط������اع������ا

أي������������ا ق�����ل�����ب�����ي ال���������������ذي ي������ط������وي������ه ض���ل���ع���ي
وي������ا ش����ع����ري ال��������ذي ي���خ���ش���ى ان���دف���اع���ا

مل�����������������اذا ل�����������م ت�������س�������ل أب�����������ي�����������ات ش������ع������ري
وحت�������ك�������ي ع��������ن م�����آس�����ي�����ه�����ا س�����راع�����ا

أن�������اج�������ي�������ه�������ا وه�����������������ذا ال�������ل�������ي�������ل ي����������دري
مب�����ا ق�����د ض�������اق ف�����ي ص��������دري ات���س���اع���ا

م�����������روا  ت������������������راه  أي���������������ن  ل��������ي��������ل  ي�����������ا  أال 
ب����ج����ث����ت����ه����ا وم�����������ن ق��������ال��������وا وداع�����������ا

ت����������دري ان�������������ت  وح����������������دك  ل�������ي�������ل  ي����������ا  أال 
مب�������ا ي����خ����ف����ى ع�������ن ال�������ن�������اس اط�����الع�����ا

ح��������زي��������ن ان�����������ت؟؟أع�����������ل�����������م أي�������������ن مت����ض����ي
ل�����ي�����ال�����ي�����ك ال�����وج�����ي�����ع�����ة وال������وج������اع������ا

ف����������أن����������ت ت��������������زوره��������������ا ع��������ن��������ا وت�����ب�����ك�����ي
ب�����ت�����رب�����ت�����ه�����ا ومت��������ت��������أ ال�����ت�����ي�����اع�����ا

وأن�����������������ت ت������������زوره������������ا ص������ب������ح������ا وت�����ن�����ع�����ى
ب������ث������وب احل������������زن م������رت������دي������ا ق����ن����اع����ا

أخ�������ي�������را ه������م������س������ت  م����������ا  ل�������ي�������ل  ي����������ا  أال 
ال������ي������ك ب�����س�����ر م�������ن م�����ن�����ع ال����س����م����اع����ا

ق����ل����ب����ي  أث���������ي���������ر  ع�������ب�������ر  ل�������ي�������ل  ي����������ا  اذع 
مل�������������اذا ق������ب������ره������ا ي��������ا ل������ي������ل ض����اع����ا

ف�������ك�������ل ج������������وارح������������ي ج�����������������اءت ل�������ت�������دري
وأن�����������ت ت������دي������ر ب�����ال�����ن�����وح اج����ت����م����اع����ا

ي�������������واري ال  ح��������زن��������ك  ن����������������واح  وص����������������وت 
ارجت�����اع�����ا ش��������اء  إن  ال����ك����ب����ت  ص����������داه 

ض�������ف�������اف ال������ل������ي������ل ش�������اب�������ت م��������ن أس������اه������ا
ومل�����������ا ي�����ب�����ل�����غ احل��������������زن ال������رض������اع������ا

ل���������ذا اش����ت����ع����ل����ت ق�������واف�������ي ال�����ش�����ع�����ر ش���ي���ب���ا
ون�������������ار احل�������������زن ت����ش����ع����ل����ه����ا ت����ب����اع����ا

م�����ش�����ي�����ب ال�����ل�����ي�����ل س�������ام�������ر ش�����ي�����ب ش����ع����ري
امل����ت����اع����ا واق�����ت�����س�����م�����ا  اآله  ب������ك������أس 

ح�����ي ك��������������ل  ي��������ك��������ف��������ي  اآله  م�����������ت�����������اع 
ل����ت����ص����ب����ح آه���������ة ال��������زه��������را ان����ت����ف����اع����ا

ش�������رب�������ت وم�����������ا روي��������������ت ال������ش������ع������ر ح�����زن�����ا
ل����ه����ذا ال����ش����ع����ر ده��������را م�����ا اس���ت���ط���اع���ا

خم�ش جمموعات ن�شائية نظمن الفعالية بجدارة عالية

حرائر اليمن يحتفني بسيدة نساء العاملني فاطمة 
الزهراء ويؤكدن صمودهن يف مواجهة الغزاة واملرتزقة

  -  تيسير يوسف -
 حنان غمضان:

أقامات الهيئاة النساائية اليقاخياة الدامة يف 
املركز اليقاايف يف أمانة الداصباة خداليًة مركزيًة 
إحياًء لذكرى مولد سايدة نسااء الداملني ) الطهر 

البتول ( خاطبةالزلراء عليها السالإ.
الكلباات  مان  الددياد  الفدالياة  يف  وألقيات 
لناشاطات مدحان خيهاا سايدة نسااء الداملني، 
مشاريات إىل أن الدنياا خرحااً ورسوراً باألمطاار 

اليرية واملباركة.
وأوضحات الكلبات أن الاا 20 من ربا  اآلخر 
لو يوإ بزوغ شبل الهدى متجلياً ببولد الرضية 
، حياث تراقصات األشاجار باألخاراح وأرا ت أن 
تغتسل وتتحىل بأحىل ألوانها اليراء  الستقبال 
ذكارى مولد الطالارة ، وتاراب األرض تغنى عىل 
نساائم املطر خاساتقبلت كل بقاع صنداء ذكرى 

مولدلا باألمطار املباركة بربكة الزلراء.
وتواخدت نسااء اليبن املحبات النالجات نهج 
الزلاراء من كل خاج عبيل خرحات مساتبرشات 
اآلآلإ  كل  ومتناسايات  الصدااب  كل  متحدياات 
واألوراع ، تواخدن توقاً وشوقاً إلحياء ذكرى مولد 

الصديقة الطالرة .
وحرت النسااء من أإ وأخات وابنه وزوره 
وأحارن أطفالهن مدهن » حتى الطفل الرضيع 
» وكأن كل واحدة منهن تريد أن تيرب الزلراء أنها 
ترياد أن تجدل أطفالها ينشاؤون عاىل نهجها يف 

الرتبية اإليبانية .
حتى حجار البيوت كانت تتغنى ببولد الزلراء 
وكأنهاا تقاول : أبلغوا ساالمل للزلراء خنساائم 

عطرلا تلوح يف اآلخاق .
ورغام غزارة األمطار إالّ أن الحضور كان كبرياً 
راداً خرغام خاوف األإ عاىل أطفالها مان املرض 
بسابب شاّدة غزارة األمطار إال أنها تناسات لذا 
وطغاى عليها حب ذكارى مولد الزلاراء البتول ، 
حاولت قطرات املطر أن تلتصل بيياب الحارضات 
علهاا تطفى نار الشاوق وأن تحااول الدخول إىل 
مكان الفدالية لتشاارك يف الصالة والتساليم عىل 
الزلاراء عرب  خولهاا مركز الفدالياة ولدظبتها 
تساابقن محباتها مان الحرائر اليائارات لتنظيم 

خدالية متبيزة تليل بدظبة الطالرة.
ويف الفدالياة تام التشاكيل للنظااإ من خالل 
التقسايم إىل عادة مجبوعاتااألوىل / كان لدخها 
الحباياة والتفتياش )ورغم غازارة املطار إال أن 
استشدارلن للبسؤولية ردلهن اليغرين أماكنهن 

حرصااً عاىل ضياوف الزلاراء وحباً لهان ولها(، 
أما  خاكان تيصصها الرتحيب الرائع واساتقبال 
الضياوف بالاورو  املدربة عن مدى حاب الزلراء 
، بفرحة غامرة ومشااعر مليئة بالحب والشاكر 
واالمتناان لكل من حار، وتيصصت املجبوعة 
اليالياة لتوزياع كتيب عن الزلاراء ومجلة مدربة 
عن صباو  اليبن وخاضحة لجرائام الددوان، أما 
املجبوعة الرابداة ختيصصت بجبع كل ما تجو  
به بنت اليبان اليائرة املجالدة مان غال ونفيل 

من أرل إعالء كلبة الله  .
وتيصصت املجبوعة اليامساة بوضع ملسات 

النظاإ  اخل القاعة .
ولكيرة محبل الزلراء -سالإ الله عليها- ُقّسم 
املهرراان إىل خداليتاني يف قاعتاني منفصلتاني ، 
قاعة خصصت لألريال الناشئة عىل نهج الزلراء 
لتقاإ خيهاا خدالية خاصة بهام وقاعة خصصت 

للحارضات بفدالية ربيلة ومتبيزة .
إعادا  املارسح كان متبيازاً ، حياث تتدررات 
خياه األلاوان وتناغبت مع الاورو  الجبيلة ، بدءا 
باللون الاور ي املدرب عان وال ة الزلراء وحياتها 
يف كناف رساول الله ثام تادرج إىل اللون األساو  
املدرب عن حزنها بوخاة سايد اليلال ثم تتدرج إىل 
اللون األحبر املدرب عن استشها لا و مج باللون 
السباوي الذي عرب عن عرورها مع  ركب الشهداء 
إىل الساباء ثم يأتل اللون األساو  مرًة أخر وكأنه 
يقول لذا حال األماة بدد وخاة خاطبة الزلراء ثم 
تاله اللون األصفر الغامل الذى أوحى بجبو  األمة 

وصبتها ملا حل بالزلراء وماحل باليبن .
وبادأت خقارات الفدالية وتوشاحت مقدمات 
الفقرات بالوشااح الاور ي يجبله اسام الزلراء 
الذي كان يشع باألمل ، وكان خري الكالإ لو مبتدأ 
اختتااح الفدالية » آيات من القارآن الكريم » ، ثم 
وقفت الحارضات أل اء النشيد الوطنل الذي ردل 
كل حرائار اليبن ينشادن بصوت واحاد » لن ترى 

الدنيا عىل أريض وصياً » .
وتزلزلت القاعة بالرصخة املجلجلة » الله أكرب 
/ املاوت ألمرياكا / املوت إلرسائيال / اللدنة عىل 
اليهو  / النرص لإلسالإ » ، بددلا تدالت األصوات 
لاتفاًة با » ليهاات منا الذلاة » ، واإلعالن الجا  
من الحرائر اليائرات بامليض عىل  رب الزلراء حني 

ينا ين » لبيك يازلراء » .. 
وتساابقت الكلبات خكل يريد أن يدرب عن مدى 
حبه للزلراء خألقيت الدديد من الكلبات وبني كل 
خقرة وآخرى تدطر األخواة بالصالة والتسليم عىل 

سيد اليلل وآله األخيار.

وتيلال املحفال الددياد مان األناشايد املغر ة 
كالبالبال بحاب الزلاراء ، وُقِرئت رساالة السايد 
عبدامللاك رضوان الله عليه من قبل إحدى األخوات 
املنظبات للفدالية وقد تم توزيع لذه الرسالة من 
سيدي عبدامللك رضوان الله عليه عىل الحارضات . 
كذلاك ألقيت قصيدة لألخت الشااعرة / أحالإ 
عبدالكايف بدنوان » يف مدح الزلراء عليها الساالإ 
» ، وكانات ُمقدِّماة الحفال بني الفقارة واألخرى 
تلقل آبيات شدرية تغنى بها الشدراء حباً ومدحاً 

للزلراء عليها السالإ ..
خا يا زلراء ردلِت محباتِك من الساائرات عىل 
نهجك شااعرات وكاتباات ومتحدثاات وقد ألقت 
بتاول املنصور قصيدة كتبتهاا الكاتبة / أمة امللك 

الياشب بدنوان » اليلو  » ..
وكبالومدروخدان املرأة اليبنياة رمز الدطاء 
املباا رة بالدطااء تلو الدطااء ، خهّن مان قدمن 
القرابني من أرل الله والوطن ، خال يكا  ييلو بيت 

من الدظباء الشهداء والجرحى واألرسى ..
أإ الشهيد كان لها نصيب من املشاركة الفدالة 
والحباسية املدربة عن خيرلا واعتزازلا بشها ة 

ولدلا .. 
ويف آخار الفدالية ورهت كلبة شاكر وعرخان 
وإشاا ة بادور املارأة اليبنياة الصامادة وببدى 

ارتباطها عىل نهج السيدة خاطبة الزلراء .
واختتم الحفل بأبيات شدرية مطلدها :

املجاد يارشف مان ثاالث مطالاع * مان مهد 
خاطبة خبا أبهالا 

لال بنت من لال زوج من لل أإ من * من ذا 
يُدانل يف الفيار أبالا 

وحال اليروج كانت قواخل الدطاء تجهز أللل 
اليباات والصابريان املرابطني يف الجبهاات ، خقد 
خصاص مرباع وضع خياه طاولة خرشات عليها 
األماوال وقطع الذلاب املقدمة مان حرائر اليبن 
الفاطبيات لررال الرراال وحباة األرض والدين 

والدرض يف الجبهات ..
وقاد حضيت الفدالية بتغطيه إعالمية من قبل 
عاد  من القنوات ومواقاع التواصل االرتباعل يف 
إشاارة إىل التباإ وساائل اإلعاالإ بتغطية لكذا 
خداليات تارتك أثراً عظيبااً وبالغااً يف املجتبدات 

اإلسالمية  ..
مان حارن الفدالية ملساَن باكل تأكيد روح 
الحباس والو  التل مألت قلوب الدامالت القائبات 
عىل إعدا  وترتيب وتنظيم وتأمني الفدالية ، حيث 
كاَن يقبن بدبلهن عىل أكبال وره تحت األمطار 

الغزيرة بسدا ة غامرة شدت من قلوبهن.
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 متابعات فلسطينية
يف يوم الطفل الفل�شطيني.. 

العدو يعدم 45 طفًل بالضفة وغزة ويعتقل 400 آخرين

صحافة العدو: الجيل الفلسطيني الجديد يفاجئ »اإلْسَرائْيليني« 

79 % من »اإلْسَرائْيليني« يؤّيدون الجندي قاتل الشهيد »الشريف« 
»الُجنادي  أن  اليانياة«،  »الدربياة  القنااُة  أّكادت 
ائييْل قاتل الشاهيد عبدالفتااح الرشيف يف اليليل  اإلرْسَ
ائييْل«.  ياُلقل  عباً كبرياً من الجبهور والوسط اإلرْسَ

وذكارت القنااة عاىل موقدهاا اإللكرتونال، صباح 
اليالثاء، نقالً عن رشكة »بوزيال لإلحصاء«، أن »ل7 % 
ائيْليني يؤيدون ما خدله الجندي بإطالق النار  مان اإلرْسَ

عىل الشهيد الرشيف«. 

وأشاارت إَلااى أن » نطاَق اليطاب حاول القضية 
انيفض بشكل كبري، مع از يا  مستوى الدعم للجندي 

املدتقل«. 

وأضاخات القنااة: »يساتبر الدعم القاوي للجندي 
رات يف القضية األسابوع املايض«،  عىل الرغم من التطوُّ
مبينًة أن » محاكبة الجندي ساتكون بتهبة القتل غري 

الدبد بدالً عن القتل«. 
التحقيال  تفاصيال  االنتظاار  قياَد  أناه  ونّولات 
الدساكري، والبيان الرسابل من مدهد الطب الرشعل 

عقب ترشيح ريبان الشهيد الرشيف. 
يُذّكاُر أن الجنادي املذكور أعَدَإ الشاهيد عبدالفتاح 
الرشياف باليليل أواخر مارس، بإطاالق النار مبارشة 

عىل رأسه بدد إصابته يف الجزء السفيل من رسده.

محمد بن سلمان.. شبيُه الشيِء منجِذٌب إليه 
رائد دباب*

 لشانا قبال ثالثاة شاهور حاني نرشت 
صحيفاة »اإلندبندنات« الربيطانياة، مقااالً 
للكاتاب »بيال لو« وصاف خياه ويل ويل الدهد 
السدو ي محبد بن سلبان بأنّه »أخطر ررل 

يف الدالم« وبأنه »عدوانل« و«طبوح«. 
لكنناا حاني تابدنا القاراءة توضحات لنا 
الصاورة اكيار، بياصاة حاني اسرتسال لو 
بالقاول: إنه )أي محبد بن سالبان(، »أغرق 
باال ه يف حرب وحشاية يف اليبان ال تبدو لها 

نهاية يف األخل«.
نالياك عن ترصيح كتبه ریساون توخیه، 
ولاو اقتصا ي يف الرشق األوساط يف کابیتال 
إیکونومیکل، وصف بن سالبان بأنه »مولع 

بالحرب«.
مان لناا وقاد يتدجاب البداض ورادت 
ماؤرشات ملاا تفدلاه بريطانياا الدجاوز يف 
السدو ية، وال ابالغ لو قلت رببا الربيطانيني 
لام الذيان كاناوا وراء انتيااب لذا الشااب 
املرالال الاذي ال يبلغ من الدبر ساوى واحد 

وثالثاني عاإ وحتاى أنه لم يكبل  راساته يف 
الحقوق؛ ألنه كان منشاغالً بساوق األساهم 
أوالً ومن ثم انه يدلم علم اليقني ان الشاها ة 
األكا يبية لشايص يف موقده يف السادو ية 
أبساط من رشباة مااء )خيك اليصااإ وأنت 

اليصم والحكم(.
واذ حني يصبح صداإ الذي أكبل الدراساة 
اإلعدا ياة يف ثانوياة الكرخ ببغادا  وما تزال 
وثائقاه الدراساية محفوظة لنااك، بني ليلة 
وضحالاا صاحاب اعاىل رتباة عساكرية يف 
الدالم، ولل رتبة )مهياب(، خلباذا ال يصبح 
ويل ويل الدهاد للبلك السادو ي وزيارا للدخاع 
الاوزراء  مجلال  لرئيال  اليانال  والنائاب 
باملبلكة الدربية السادو ية، خهاو عىل االقل 
من امراء ال سادو  بينبا كان صداإ حساني 

من عائلة خالحني.
ولربباا مان يساأل: ملااذا ربطناا ذكرناا 
صداإ حساني ببحبد بن سالبان؟ والجواب 
ألن لنالك مشارتكات شايصية بني كليهبا، 
خصاداإ لو مان عشارية البيجاات البدوية، 
وقبيلاة بن سالبان لال املصاليخ مان نجد 
وخيارب، صداإ من قبيلة الباو نارص املدروخة 

ببيلهاا إىل الدنف وكان زعباؤلاا يفاخرون 
بتصفياة أعدائهم ألتفه األساباب، وَعشارية 
املصالياخ غنية عن التدرياف يف مجال الغزو 
والقتال، صاداإ كان شاابا يشادر بالنقص 
بني الكيري مان االقوياء، وكذلاك محبد الزال 
يشادر بالنقص مقابل االماراء االخرين، بدءاً 
بأماري الريااض الذي عبال مستشاارا لديه، 
وأخارياً خإن صداإ كان مدجباا بهتلر، ويبدو 
أن بن سالبان لذا مدجب راداً بأَمريكا الذي 
سابالا برشطل الدالم واملنطقة. لكن صداإ 
قاإ بتصفية مدارضياه منذ بداية حكبه وال 
ندري ان كان بن سالبان سايفدل ذلك إذا ما 
انقلب عىل ويل الدهد كبا خدل صداإ مع أحبد 

حسن البكر.
عىل أية حال األمور وحساب املدطيات لل 
متشاابكة ومتشاابهة من كل الجهات، وكبا 
يقال املرء ميبوء تحت لساانه. خقد خرج لنا 
ويل ويل الدهاد السادو ي قبل يومني بترصيح 
لم يكن مستغربا قياسا ببا طرحناه سلفا. إذ 
قاال متفاخراً لا بلومبريغ األَمريكية بالحرف 
الواحد: »الواليات املتحدة رشطل الدالم وليل 
املنطقة خقط، ونحن حلفاؤلا الرئيسيون«.

وبالطباع لاو صاا ق يف قولاه ولكنناا ال 
ندري ان كان يغازل اإلَ اَرة األَمريكية او يلوح 
بالدناف األَمريكال؟ خداىل اقل تقديار يقول 
الدارب »إن كان شاالدك مان أللاك خقتلاك 

حالل«.
خاأن كان يغازل، خأَمرياكا ال تجبدها مع 
االخرين سوى املصالح، ولل تفرط بالجبيع 
للحفااظ عىل مصالحها. خامللك سالبان ليل 
أقارب اىل أَمريكا كبا كان شااه إياران، الذي 
امتندات الوالياات املتحادة حتى مان منحه 
اللجاوء، عاى ان تحاخظ عاىل مصالحها يف 

ايران بدد اليورة.
وان كان يلوح بقوتهاا وعنفها خقد اختار 
الرشياك االساوأ لالقتاداء. اذ ال أحاد يناى 
ان أَمرياكا اساتيدمت القنابال الذرياة عىل 
الياباان لتجربة  مارلا وليال للحارة إليها 
ألن الياباان استسالبت. أَمرياكا اساتدبلت 
املسحوق الربتقايل السااإ يف خيتناإ الذي قتل 
البارش والشاجر والحيوانات وال زالات اثاره 
لناك. وأَمريكا اساتدبلت الساالح الكيباوي 
واملشاع ضد الشادب الدراقل مرتني االوىل يف 
1لل1 َواليانياة يف 2003 والرسطانات تتزايد 

كل يوإ وخاصة عند األطفال.
ثم ملاذا نذلب بديدا خبحسب إحصاء رديد 
أرراه املدهد األَمريكل واطساون للدراساات 
الدولياة يف رامداة باراون األَمريكياة خاأن 
الحرب التل شنتها الواليات املتحدة منذ الداإ 
2001يف أخغانستان السنية، سببت بقتل 150 
ألف شايص من االخغان السنة، واصابة162 

ألف شيص آخرين.
ولربباا يسادى بان سالبان ان يتشابه 

بأَمريكا خيبا يفدله ضد الشدب اليبنل.
ولكن عاىل اية حال ال نظن ان أَمريكا التل 
اساقطت صاداإ لل بصاد   عام محبد بن 
سلبان لسبب وريه ولو ما أكدته االندبندت، 
أنه أخطُر ررل يف الدالم ألن وراءه ريشااً من 
الولابياني التكفرييني التال تحاربهم أوروبا 
وأَمرياكا خوخااً عاىل امنهاا القومال لكن ال 
غراباة ان يفتير وزير الدخاع السادو ي بانه 
ذنب ألَمريكا؛ ألن لنالك صفات مشارتكة بني 
األَمريكيني واإلرلاب السدو ي وشبيه اليشء 

منجذباً. 

* موقع العالم اإلخباري

أكادت »الحركاة الداملياة للدخااع عان 
ائيْال قتلات 5ل طفاالً  األطفاال«، أن »إرْسَ
بالضفاة الغربياة وقطااع غازة، منهم 5 
طفالت، منذ بداية انتفاضة القدس يف األول 
من ترشين األول الفائت وحتى بداية شهر 
نيسان الجاري، إَلاى رانب آالف املصابني، 
بينباا ما تزال قوات الددو تحتجز ريبانل 
الطفلني حسان منارصة ومدتز عويسات، 

منذ استشها لبا قبل حوايل 5 أشهر. 
وقالت الحركة يف بيان لها يف يوإ الطفل 
الفلساطينل الذي يصاا ف اليالثااء، »إن 
أَْكيَار مان 00ل طفال ال زالاوا يقبدون يف 
ائييْل، منهم 15 طفلة،  ساجون الددو اإلرْسَ
و7 محكوماون إ اريااً، وربيدهم وارهوا 
ميتلف صناوف االنتهااكات والتنكيل من 
قبل قوات الددو خالل اعتقالهم أَْو التحقيل 
ائيْلية مبنهجة،  مدهم، ضبن سياسة إرْسَ
األمار الاذي يارتك آثااراً صحية ونفساية 

خطرية عىل مستقبلهم وحياتهم«. 
وأضاخات أناه »يف قطاع غزة ماا زالت 
سالطات الددو تفرض حصاراً عىل القطاع 
مناذ منتصف شاهر حزيران عااإ 2007، 
األمر الذي اندكل عىل األوضاع اإلنَْساانية 

ائييْل األخري عىل  خيه، وبدد الُدااْدَوان اإلرْسَ
القطااع صياف عااإ ل201، الذي اساتبر 
51 يوماً وتسابب بساقوط آالف الشاهداء 
والجرحاى، من بينهام 7ل5 طفالً، وتدمري 
عارشات آالف املنازل إما بشاكل رزئل أَْو 
كيل، اضطارت الدائاالت املتاررة إَلااى 
اتياذ املدارس مأوى لها، أَْو البيوت املتنقلة 
»الكرخاناات« التل ال تقال حر الصيف وال 

بر  الشتاء. 
وتابدات الحركاة: إن »سالطات الددو 
اساتغلت أَيْضاً الهبة الشدبية لسن قوانني 
واتيااذ إراراءات تزياد من تغولهاا بحل 
أبناء شدبنا الفلسطينل، تبيل ذلك بحبلة 
تحريضياة عاىل القتال، كانات الرترباة 
الفدلياة لها بتطبيال سياساة اإلعدامات 
امليدانياة بحال األطفاال، إَضاَخاة إلراراء 
اة قانون  تغيريات عاىل الترشيدات، َخااصَّ
ائييْل، لتشديد الدقوبات بحل  األحداث اإلرْسَ
األطفال الفلساطينيني، ومباطلة سلطات 
الددو بالتحقيل يف ظروف االنتهاكات التل 
تحصال بحل األطفاال من قبال رنو لا، 
وتدزياز ثقاخة اإلخالت مان الدقاب لديهم، 
خسالم ُكّل ذلك بإلحاق أَْكرَب الرر بهم«.

قاال ألون بان  اخيد اليبري الدساكري 
ائيْلياة«  »اإلرْسَ القنااة  يف  ائيْايل«  »اإلرْسَ
بصحيفاة  تحليايل  مقاال  يف  الداارشة، 
»مدارياف«، إن مارور نصاف عااإ عاىل 
أعطاى  الفلساطينية  الدبلياات  موراة 
ائيْليني«  رسا يفيد بأنه عىل رانبل  »اإلرْسَ
اليط األخر نشأت أريال رديدة، يبكن 

تسبيتها »الفلسطينل الجديد«. 

املشاهدين  األطفاال  لاؤالء  ويتصادر 
السايايس وامليدانال، مان خاالل عبليات 
ولاو  ينفذونهاا،  التال  والقتال  الطدان 
»الفلساطينية«  القيا تاني  يجدال  ماا 
ائيْلياة« تبدياان خوخهبا من لذه  و«اإلرْسَ
األريال الصاعدة، وبادال من أن تقوإ لذه 
القياا ات بتصادر املوقف وقيا تاه، باتت 

تقا  من قبل لذا الجيل الصغري. 
ائيْلياني«  »اإلرْسَ الجناو   أن  وأضااف 
الذيان يقفاون أمااإ الحوارز الدساكرية 

يف املناطال الفلساطينية باتاوا يوارهاون 
ظالارة غاري مألوخاة بالنسابة لهم خالل 
الشاهور الساتة األخارية؛ خفل حاني كان 

ائييْل« يساأل الفلساطينل  الجنادي »اإلرْسَ
الذي يقرتب من الحارز، عن اسبه وطريل 
سافره، وكان يجيبه الفلسطينل بسهولة، 

إراباات  الياوإ  نفساه  الجنادي  يواراه 
خلساطينية مان قبيال »ما  خلك مان أنا، 
وإىل أيان أذلب؟ ولذه اإلراباات املتحدية 
تيارج عان ختياان خلساطينيني صغاار، 
ويزيادون حدييهم مورهني إيااه للجندي 
ائيْايل«: مان أنت حتى تساألنا لذه  »اإلرْسَ

األسئلة؟«. 
الفلساطينل  الجيال  أن  إَلااى  وأشاار 
الاذي يقو  املوراة الحالية مان الدبليات 
الفلساطينية ييتلاف عان ساابقيه مان 
االنتفاضتاني  تصادرت  التال  األرياال 
األمان  لجهااز  تباني  خقاد  الساابقتني؛ 
مان  )الشااباك(  الدااإ  ائيْايل«  »اإلرْسَ
التحقيقاات التال أررالاا ماع %0ل من 
منفاذي الدبليات الفلساطينية الذين بقوا 
ائيْلياني« أماإ ريل رديد  أحيااء، أن »اإلرْسَ
غري مسابوق يف املواصفاات واملدايري التل 
الفلساطينية  االنتفاضاات  يف  عرخولاا 

السابقة. 

»الشاباك« يعلن اعتقال 
فلسطينيني بزعم التخطيط 

لتنفيذ عمليات 
ائييْل«، اليالثاء، عن اعتقال عد   كشف رهاز »الشااباك اإلرْسَ
من الشابان بتأريخ 23 ماارس املايض من ساكان قرية عزون، 
وبحوزتهم ساالح مصنع يدوياً ورصاص وسكني، قرب السياج 

املحيط ببستوطنة »املتان« شبايل الضفة املحتلة. 
وقاال موقع »املساتوطنني 7 »، إنه »بتأريخ ل شاباط اعتقل 
ائيْلية  رهاز الشااباك منفذي عبلية إطالق النار نحو سيارة إرْسَ
قرب قرية اسكاكا شبايل الضفة، وتبت عبلية إطالق النار نحو 
سايارة مساتوطن بتأرياخ 5 شاباط  ون وقوع إصاباات، وتم 

ضبط قطدتل سالح«. 
 والشابان املدتقلاني لم من ساكان قرية عاورة شابايل راإ 
الله، وليل لديهم ساوابل أمنية، وسيتم تقديم لوائح اتهاإ ضد 

املدتقلني.

العن�شرية ال�شهيونية تطال حتى الن�شاء!!

الفصل بني الفلسطينيات 
واليهوديات يف أقسام الوالدة 

ائيْليّة« سياساَة  يتّبُع قساٌم كباريٌ مان املستشافيات »اإلرْسَ
الفصال باني األّمهاات الوالادات الدربيّاات واليهو يّاات، وذلك 

بطريقة تكا  تكون منهجيّة من قبل أقساإ الوال ة. 
ائيْليّة« )ريشيت بيت(، أّن  وكشاف تقرير بيّته اإلذاعة »اإلرْسَ
ً من مستشافيات »شادري تصيدق«، »لداساا عاني كارإ«،  كالًّ
»لداساا لار لتساوخيم«، »إيييلاوف« و«مئري« تتّبع سياساة 
الفصل بني الدربيّات واليهو يّات يف أقساإ الوال ة، برغم ميالفة 

لذه اليطوة للقانون. 
ونفت إ ارات املستشفيات اتّباع أقساإ الوال ة لسياسة خصل 
مان لذا القبيل، إالَّ أّن محا ثاات أرريت مع عامالت وموّظفات 
يف أقساإ الوال ة امليتلفة،  ّلت بشكل قاطع عىل ورو  ميل لذه 
الّسياساة الدنرصيّاة، إذ صا قت موّظفات أقسااإ الوال ة عىل 

اتّباع الفصل منهجيًّا.
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حزب اهلل: قراُر نايل سات ضد املنار استجابٌة لضغوط معروفة

عَلـــم »إْسَرائْيل« يرفرف على شواطئ قطر!!

  - متابعات
أ ان حازُب اللاه بشاّدٍة، القاراَر الجائَر 
الاذي اتيذته املؤسساُة املرصية لالتصاالت 
والقاايض بوقف باث قناة املناار الفضائية 
عاىل القبار الصناعال نايال ساات، ورأى 
خيه انتهااكاً صارخاً لحرية الارأي والتدبري 
ومحاولاة لكتام صاوت املقاوماة والحال، 
الذي تجّساده لاذه القناة الحاملة لشادار 
واضاح تطبقه باكل حرص: قنااة املقاومة 

والتحرير.. قناة الدرب واملسلبني. 
وقاال بيااٌن لحزب اللاه إنَّ لاذا اإلرراء 
املدان من قبل املؤسساة املرصية لالتصاالت 
بدياد ُكّل البُدد عن املأمول من مرص يف لذه 
املرحلاة، وعن الادور الذي يبكان أن تلدبه 
عاصبة الكنانة يف تصويب مساار األحداث 
يف املنطقاة، ولو يدرب عن انساياق تاإ مع 
الهجبة التل تشانها بدض األنظبة الدربية 
عىل املقاومة باكل قطاعاتها، ومن ضبنها 

القطاع اإلعالمل. 
الداعباة  اإلعاالإ  وساائل  »إن  ولفات 
للبقاومة يف لبنان وخلسطني كانت وستبقى 
الصوت الصاا ح بالحال، واملداخع عن خط 
رخاض الظلام، ولان تنجاح أي إراراءات 
ظاملاة يف كبت لاذا الصوت وإساكاته، ولن 
تددإ وساائل اإلعالإ لذه الوسايلة للتغلب 

عاىل إراراءات الحظار واملنع، ولال تبلك 
من املؤلاالت ما يكفل إبقاَءلاا  ائباً تهُدُر 

بصوتها يف ُكلِّ الساحات وامليا ين«. 
وختَاَم »إننا يف حازب اللاه إذ نديُن لذه 
القارارات الظاملاة املتيذة بحل قنااة املنار، 
خإننا نطاِلُب السلطات املسؤولة يف املؤسسة 
املرصية لالتصااالت بالرتارع عنها بشاكل 
خوري، انساجاماً مع الحل يف حرية التدبري، 

والتزامااً بالقواناني الناظباة للدالقاة بني 
املؤسساة واملؤسساات اإلعالمياة املتداقدة 
السالطات املرصياة  مدهاا، كباا نطالاب 
بالضغاط يف اتجاه إلغاء لذه القرارات، التل 
يادرك املرصياون قبل غريلم أنهاا تصبُّ يف 

خدمة املطالب واأللداف اإلرسائيلية«. 
من رهتها أ انت قناة املنار يف بيان قرار 
نايال ساات ورأت أَن القراَر راء اساتجابة 

لضغوط مدروخة بسبب حبل القناة قضايا 
الشدوب. 

ولفتت قناة املنار أَن َساااْوَق نايل سات 
لذرائاَع والياٍة وا عاءلاا بالتحريض عىل 
الفتنة ال يبكن أَن ينطيلَ عىل أحد. وأشاارت 
أَن القراَر يؤكاد أننا أصبحنا بدرٍص ال مكاَن 
لصوت املقاوماة وصورتها خيه عىل األقبار 

الدربية.

  - متابعات
ألول مرة يرخارف علم كيان االحتالل 
ائيْايل عاىل شاواطئ قطار، حيث  اإلرْسَ
ائيْلية  يشاارك منتيب كرة الطائرة اإلرْسَ
يف رولاة قطار الداملية املفتوحاة للكرة 

الشاطئية.
وبحسب »روسيا اليوإ«، وصل األحد 
ائيْلياان شاون  3 أبريال، الالعباان اإلرْسَ
خايغا وأريئيل ليلباان إىل مطار الدوحة 
بدد أن حصال عىل تأشرية  خول إىل قطر 
يف األياإ األخرية، ما يتيح لهبا املشااركة 
يف البطولاة الداملياة، علباا أن مساألة 
مشااركتهبا يف البطولاة بقيات رسياة 

آلخر لحظة.
ائيْلياة التال  وتُضااامُّ البدياُة اإلرْسَ
حّطات يف مطار حبد الادويل يف الدوحة، 
إىل رانب الالعباني، كالً من رئيل اتحا  
ائييْل، يانيف نيومان،  كرة الطائارة اإلرْسَ

واملدرب شاكيد حايبل.
ائيْلية،  اإلرْسَ الداماة  اإلذاعاة  ونقلت 
عان مدير اتحاا  الكارة الطائارة ينيب 
املنتياب  اشارتاك  إن  قولاه  نويباان، 
ائيْايل يف الدورة، رااء بدد مواخقة  اإلرْسَ
اتحاا  كارة السالة يف الدوحاة ولجنتها 

األوملبية.
وأضاف أن إرراءاِت حراساة مشد ة 
تحيط بأعضااء البدياة الرياضية الذين 
»قوبلوا برتحاب شاديد يف قطر« عىل حد 

تدبريه.
وكانت القنااة الساابدة بالتلفزيون 
ائييْل قد ذكرت، األحد، أن مساابقة  اإلرْسَ

كرة الطائرة الشااطئية ساتفتتح خالل 
بالداصباة  القا ماة  القليلاة  األيااإ 
القطرية الدوحة، وسيشارك يف املناخسة 
ائيْل« لريخع الدَلم ألول مرة  منتيب »إرْسَ

عىل أرض عربية.
إىل ذلاك، القى خرب رخع علام الكيان 
اساتنكار  عربياة  يف  ولاة  ائيْايل  اإلرْسَ
الذيان  »تويارت«  مغار ي  وسايرية 
لام يتواناوا عان التدباري عان غضبهم 
واساتهزائهم من الحدث الاذي اعتربوه 
بدروبتهام  مباارشة  بصفاة  يبال 
وانتبائهم للقضية الفلسطينية، إضاخة 
ائييْل  القاطاع لالحتاالل اإلرْسَ لرخضهم 
ومبارساته بحل الشدب الفلسطينل.

الدادو  كيااَن  أن  بالذكار  الجدياُر 
الصهيونل سابل وشاركت يف مناخسات 
الدربياة  الادول  بداض  يف  رياضياة 

وقاد  ائيْايل«،  »اإلرْسَ الدلام  رْخاِع   ون 
تحدثات الصحاخاُة الدربياُة عان لاذه 
املشااركة التال كانات إحدالاا يف  ولة 
اإلَماااَرات »الدربياة« املتحادة!!.. خيبا 
كان لشايصيات سياساية وصحفياني 
صهايناة وحاخامات، زياارات وتطواف 
و ولاة  سادو   آل  مبلكاة  يف  علنال 
املتحادة، ألكيار  »الدربياة«  اإلَماااَرات 
من مرة، حتاى أنهم احتفاوا بأعيا لم 
الصهيونياة، وبإمكانهام أن يفدلوا ذلك 
 ون حارج، مرتديااً األزيااء التلبو ية، 
ررى خاللاه لقاءاٌت بقيا ات سادو ية 

وأمراء من األرس املالكة.
يأتل لذه الزياارات يف إطار التطبيع 
ماع الكيان املزروع عىل أرض خلساطني 
الساليبة، الذي تنتهجه الدول اليليجية، 

وظهر للدلن بدد أن كان خفياً.

ه خائــباً: بوتفليقة ي�شفـع �شلـمـان وَيــُردُّ
الجزائر لن تتدخل عسكرياً خارج 

أراضيها 
  - وكاالت

 اخاع الرئيُل الجزائاري عبدالدزيز بوتفليقة عن مبادأ بال ه الذي يحظر 
عاىل القوات املسالحة أن »تتيطى حدو  الباال «، وذلك يف رساالة إَلاى امللك 
السادو ي سالبان بن َعبدالدزيز إثار توتر الدالقات باني البلَدين عىل خلفية 
ل الايَاَبان ولبنان، بحسب ما نقلت الوكالة الجزائرية لألنباء اليالثاء.  ِماَلافَّ
وذكارت الوكالاة الجزائرياة أن »أّكاد رئياُل الجبهورياة، َعبدالدزياز 
بوتفليقة، يوإ االثنني أن مواقف الجزائر تجاه بدض القضايا السااخنة التل 
تشاهدلا السااحة الدربية نابع من موروثها التأرييل القايض بددإ التدخل 
يف الشاأن الداخيل لغريلا من البلدان، ولذا عكل ما قد يبدو للبدض من أنها 

تيالف من خالل مواقفها تلك، بدض رشكائها الدرب«.

فصل موظف اتصاالت بلجيكي ال 
يعرتف بوجود »إْسَرائْيل«

  - متابعات
أخاا  موقع »JOODS ACTUEEL« اإلخباري البلجيكل، مطلع األسابوع، 
ائيْل،  بأن »مرَكَز إَ اَرة أزمة لجبات بروكسال خصل موظفااً أنكر ورو  إرْسَ

ائيْليَّني 2 وقدا ضحايا الهجبات األخرية«.  خالل مكاملة حول إرْسَ
ائيْلياة« اتصلت عارب أحد املتطوعاني من مرَكز  وكانات السالطاُت »اإلرْسَ
يهاو ي ببدينة أنتويارب البلجيكية، مع اليط السااخن ملرَكاز إَ اَرة األزمة 

ائيْليني« اثنني أصيبا بجراح.  ليستدلم عن مواطنني »إرْسَ
ائيْل« با«خلسطني«، مدلناً  وكان املوظف خالل املكاملة يستبدل كلبة »إرْسَ
ائيْل«، لكناه يدرف يهو اً قدموا  يف النهاياة أنه ال يدرف  ولة تسابى با »إرْسَ

إَلاى خلسطني واحتلولا.
 

مقتل مسؤول سعودي بهجوم تبناه 
»داعش« غرب الرياض 

  - متابعات
ذكرت وساائُل إعالإ عربية أن مسالحني قاموا، اليالثاء، باغتيال مسؤول 
أمن سدو ي غرب الداصبة السدو ية الرياض، خيبا أعلنت رويرتز أن تنظيم 

» اعش« تبنى الهجوإ.
وقالات قناة »الدربية« السادو ية »أطلل مسالحون مجهولون النار عىل 
الدقياد كتااب مارد الحباا ي من املباحاث الدامة، عىل الطريال الرسيع يف 

محاخظة الدوا مل غرب الداصبة السدو ية«.
وكشفت »رويرتز« أن » اعش«، أعلن مسؤوليته عن الهجوإ.

وقاال موقع »أعباق« االلكرتونل اإلخباري التابع لداعش إن الحبا ي لو 
مدير املباحث الدامة يف القويدية.

رفع علم كاريكاتوري للسعودية على 
جسر شرقي بريوت 

  - متابعات
قاإ بدض املواطنني اللبنانيني صباح األحد برخع الدَلم السدو ي عىل ررس 
املشااة الزلقا-رل الديب، وقد بدا الدلم مصوراً بطريقة كاريكاتورية يحتوي 
عىل رأس شايص محكوإ باإلعداإ وخوق لذا الرأس سايفا مليئا بالدماء يف 

وقت كتب عىل الدلم أيضاً مهلكة آل سدو . 
وأخاا  موقُع “النرشة” أنه كان علل يف وقت ساابل وعىل ررس رل الديب 
ياخطاة وعليها رسام كاريكاتوري للبلك الساابل عبدالله بان عبدلدزيز عىل 

ورق “الشّدة” حامالً بيديه سيفاً ملطياً بالدماء.

)BDS( تنجح يف 
إلغاء مشاركة فيلم 

»إْسَرائْيلي« بمهرجان 
يف سيؤول 

  - متابعات
ائيْل«  حّققات حركاة مقاطداة »إرْسَ
سايؤول  مهرراان  يف  نجاحااً   )BDS(
لحقوق اإلنَْسااان، حيث أبلغ املسؤولون 
عان تنظيام املهرراان منتجال الفيلام 
ائيْايل« »رسام ثالاث« عان إلغاء  »اإلرْسَ
مان  كجازء  املهرراان  يف  مشااركتهم 
ائيْل«، وذلك وخقاً ملا نرشت  مقاطدة »إرْسَ
صحيفة »يديدوت أحرونوت« يوإ األحد. 
وأرسل منظبو املهرران كتاباً ملنتجل 
الفلم مؤخراً عارب الربيد اإللكرتونل حول 

إلغاء مشاركتهم. 
ورااء يف الكتااب، »لقاد التقيناا مع 
نشطاء من الجانب الفلسطينل وارتبدنا 
BDS، وبداد ذلاك ناقشانا  ماع حركاة 
مساألة بث خيلبكم يف املهرران، صحيح 
ان الفيلام مهام، ولكننناا ماع املنظبات 
املنالضاة للحاروب وقررناا الذلاب مع 
طلب الا BDS، خدبليا لناك خيلم مشارك 
يف املهرران يتناول لاذا املوضوع، ندتذر 
عن ابالغكم بوقت متأخر، ولقد تم إَعاَ ة 

رسوإ االشرتاك لكم«.

تقرير أمريكي: رحيل “داعش” لن يتم إال برحيل أردوغان 
  - متابعات

األَمريكال  البحيال  املرَكاااُز  أكاد 
“إنرتبراياز” يف تقريار، أناه من املساتحيل 
لزيباة تنظيام “ اعاش” اإلررامل يف ظل 
ورو  الرئيل الرتكل رراب طيب أر وغان 

يف السلطة. 
وبحساب “شااإ تايباز” خقاد رااء يف 
التقريار، الذي كتبه الباحاث مايكل روبني، 
أن أر وغاان قد حول تركيا إَلاى باكساتان 
رديادة عاىل البحر املتوساط، وربباا يقبل 
الدبلوماسايون بداخع األ ب، الولم القائل، 

بأن أر وغان يريد أن يحارب اإلرلاب. 
لكن بدد سنوات من اإلنكار أصبح لناك 
إربااٌع واساٌع عىل أن تركياا تدرقل الحرب 
عىل اإلرلاب أكير مبا تفدله لتدزيزلا، وأن 
األمر ال يتدلل خقط بأن تركيا تسبح بدبور 
مقاتلني من أكير من 100  ولة عرب أراضيها 
إَلااى ساوريا والداراق، خإلقااء اللاوإ عىل 
ضداف األمن عاىل الحدو  لام يبنع تصوير 
الصحفيني ألرهازة امليابرات الرتكية ولل 

تدعم  اعش وتقدإ له اإلمدا ات. 
لكان املشاكلة مع أر وغان أناه ال يؤمن 
باأن اإلرلااب مورو ، حتاى عندما احتجز 
األتاراك  الدبلوماسايني  مان  ل2   اعاش 
وساائقى الحاخاالت كرلائان يف املوصال، 
تجنب أر وغاان وصف محتجازي الرلائن 

باإلرلابياني، كباا يقول روبني، ساواء قبل 
إطالق رساح الرلائن أو حتى بددلا. 

وتابع التقرير قائاالً، إن رخض أر وغان 
لالعرتاف باأن الذين ياربرون الدنف بالدين 
لم إرلابيون، قد ردل تركيا نفسها عرضة 
لإلرلاب وأضداف رهو لا األكارب ملحاربة 

اإلرلاب. 
وأشاا  مدهد “إنرتبراياز” برخض باراك 
أوباماا لقااء أر وغاان خالل زياارة األخري 
لواشانطن، يف الوقات الاذي كان يؤياد خيه 

الرئيل الرتكى من قبل. 
وتظل املشاكلة بأن حب الدبلوماسايني 

لاأل ب والولم ال يازال مساتبرا، خبداملة 
أر وغان عىل أنه رزء من حل املشكلة وليل 
لو املشاكلة األساسية، لو أشابه بالقول، 
إن “غربااالً لاو يف الواقع وعااء زرارل”، 
ثم نتدجاب من أنه ال يساتطيع أن يحتفظ 

باملياه، بحسب التقرير.



تعينُي محسن عودٌة 
للوراء بقراٍر غبي

كلمــــــة أخـــــيرة 

عبداهلل هاشم السياني  
قارأْت  ادو يُّة  السُّ
مساريَة السبدني التل  عا 
املؤتباُر الشادبلُّ لها أنها 
عاو ٌة قويٌة لصالاح إَلاى 
السااحِة السياسايِة ولام 
تقرألاا بطريقٍة صحيحٍة 
أنهاا  وُربَّباا  وعبيقاة، 
اعتربتها َعاْوَ ًة لنفوٍذ غرِي 
متَفال علياه لإلمااراِت يف 
ولذا  الداصباِة صندااَء، 
ماا ال يبكاُن قبولُاه مان 
ويكفل  السادو يّة،  قبَاِل 
يف نظِرلا سيطرُة اإلمارات 

عىل عدن. 
َومن رانٍب آخر رأت السادو يّة أن تأتَل بشايصيتني 
األُوىل عساكرية تحباُل مان الداداء والحقاد والارصاع 
الشييص والقبيَل والحزبل لصالح ما لم تحبْله شيصيٌة 

أخرى. 
واليانياُة شايصيٌة رنوبيٌة حرمية قوياٌة انتهازية 

 موية إ ارية من  اخل املؤتبر الشدبل. 
لتقوَ  الشايصيتان مواَرهَة مرشوع صالح الذي عا  
من رديد ليكوَن عيل محسن وبُن  غر مع لا ي يف خندٍق 
واحد يف مواَرهة عيل صالح، ساواٌء بقل لا ي يف سلطته 
أَْو خارج منها، خبتدينِي عيل محسان َوبن  غر قد َضِبنَت 
السادو يُّة يف املستقبِل املنظوِر سلطًة سيكوُن مرشوُعها 

الوحيُد لو الرصاَع مع صالح. 
كباا يُفهم مان لاذه القاراراِت أن السادو يّة لم يدد 
يهبهاا نجااُح الدبلية السياساية يف الايَاَباان أَْو تواُخُل 
أَْطاَراخها، وإن خياَرلا يف الايَاَبان لو اليياُر الدسكري 

الذي تفّضله وستدبُل عىل إطالته. 
أّما بالنسبِة للجنوب خإّن السدو يََّة بهذه التدييناِت قد 
ها أمُر قياِإ  أعلنات بطريقاٍة غرِي مبارشة أنه لم يُداد يهبُّ
هاا تأمنُي عدَن   ولاٍة موازياة لصنداَء خيه، ولام يدد يهبُّ
كداصباة لتلاك الرشعية، َوقاد تركت الجناوَب للفوىض 
والرصاعاات ولإلمارات والقاعدة و اعش والحراك املبّزق 

وَمن تراه من بقايا نظاإ صالح. 
وَلااذَا يدنل أن السدو يَّاَة من ِخالِل قراراِتها األخريِة 
قد شادرت باليساارِة واالحبااِط من عاصفتهاا، وصار 
يقينااً أن ماا خدلته من خطاوٍة خطريٍة تجااوزت الغباَء 
ستكون آثاُرلا عىل السادو يّة مزيداً من الفشِل لها ومَلن 

سيدبُل مدها يف الفرتة القا مة. 
وإْن كانات السادو يُّة تُظااانُّ أن ماا تبقاى لديها يف 
ُعاْدَواِنهاا عاىل الايَاَباان مان مهبٍة ساوى اسارتراِع 
حدوِ لاا وتأميِنها، وصارت قضيتها األساساية، وبالتايل 
سوف ترّكز رهوَ لا السياسيَة والدسكرية عىل تحريِرلا، 
خإن محاولتَها األخريَة الساتدا ِة الربوعة وخشَلها الكبريَ 
الاذي أتى أَْو تزاَمَن مع تدينِي عيل محسان وابن  غر أوُل 
مؤرّشٍ وانتكاساة عىل سوء قراِرلا األخرِي وسوِء تقديِرلا 

والقوى املتحالفة مدها منذُ بداية ُعاْدَوانها.

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني وخبيل

نحن أولئك الثابتون بتوكلنا على الله، وباس����تعدادنا العالي بتوفيقه تعالى 
للتضحية، ومن املهم االنتباه واحلذر من الغفلة، حتى في مثل هذا اجلو الذي 
ي����دور فيه الكالم عن احل����وار، نحن ال نأمن غدر أولئ����ك الظاملن والغادرين 

واملعتدين، ويجب أن نكون على مستوى عال من احلذر واليقظة واالنتباه.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  الدد  )115( اليبيل 7 إبريل 2016إ  املواخل ل2 ربا  اليانل 37ل1لا

حسن فرحان المالكي
أرى يف البدياِد - اسارتاتيجياً- أن لاذه الحارَب 
لح لال صورٌة  والتفاُلبااِت السياسايَة ثام الصُّ
  ُ ة ملاا رارى يف الحرِب السا ساة، سايتبدَّ ُمَكاربَّ
أنصاُر الله بدَدلا إىل أوساع نطاق، وستكوُن لهم 
شادبيٌة تنتارُش كالناِر يف الهشايم، ويكتِسابون 
ُسابدًة كبريًة لُقدرتِهم عىل مواَرهِة تحالٍُف  ويل 
كبري(، خهام الذين يف الواِرهة ويف صدارِة مقاَومة 
الُدااْدَوان، ال سايبا إذا تفّرغوا للفاِسادين الذين 

مّسوا بُسبدتهم يف أصدب الظروف.
ٌ، لذه الحرب السا ساة  ندم لاذا نبوذٌج مكربَّ
رقام ٢، َقااّدموا ما يُشاِبُه استساالماً يف الظالر 
ثم ارتاحوا الشباَل بُسابدٍة كبريٍة وُحبٍّ وإيباٍن 

ونظاخٍة وعبٍل عىل األرض.
يحتارون لسانٍة واحدٍة حتى يكونوا لساَن اليبِن كّله وسالَحه وعزَّه وشبوَخه 
بل وإيبانه، ثم سانوات قليلة ليكونوا أكربَ قوَّة يف الجزيرة الدربية، وإعا ة صياغة 
ُرزء كبري من ثقاخة اإلساالإ األوىل، أعرف لذا يف صدِقهم وتواُضِدهم وتضحياتهم 

وحيويتهم وُقدرتِهم عىل توظيف املشرتكات.
ال سايبا وأنهم ال يَدينون بفضٍل ألحد، ال إيران وال غريلا، لقد انزرعوا من ُروِح 
القرآن ونوِر محبد وثقاخِة اإلماإ عيل ويشٍء من حكبِة الحَسان وكيرٍي من كربالء 

الحسني مع تُربة اليبن األصيلة.
ورغَم الحرِب الكونية والييانات وُساوء اإلَ اَرة وقّلة اليربة وكيرة الدعايات إال 

أنهم كانوا الوارهَة، وثبتوا بهذا اإلعجاز الذي تَرون.
 خاألموُر تسريُ نحَو ما قلُت، وتذَّكروا بداياِتهم. 

. ُلاااْم َقااَدُر اللِه الذي ال يُااَر ُّ
نََن اإللهية. إقرأوا السُّ

احفظاوا كالمل لذا، وانتظاروا، والله أعلُم باألمور، لكن لذا ماا يظَهااُر رلياً 
كأننل أراه بالدني.

* نقاًل من حائطه

مستقبل أنصار اهلل

عارّبت صحيفُة صدى املسارية عن اساتهجاِنها الشاديِد لحجب قناة 
املنار من قبر النايل سات، وقالت يف بياٍن لها: إنَّ لذا االستهداَف املبنهَج 
لقنوات املقاومة يأتل يف سياق استهداِف الكلبة الصاِ قة واملنابِر الُحارَِّة، 

خدمًة لقوى االستكبار الداملل ويف مقّدمتها أمريكا وإرسائيل.
 وأثنات الصحيفُة عاىل الدور املرّشف الاذي لدبته القنااُة يف تغطيتها 
ملظلوميااِت الشادوِب الدربياِة املقاِوماة واملناِلضة للبارشوِع الصهيو 
أمريكال، ويف مقدمتهاا مظلومية الشادب اليبنال،  اعياًة ُكلَّ الرشخاء 
خات  واألحارار يف األُّمتاني الدربياة واإلساالمية إل اناة مياِل لاذه الترصُّ

الدنجهيِة بحلِّ قناة املنار وربيِع قنوات الصبو  واملقاومة.
وأماإ خطوة إ ارة قبر نايلسات بإنزال بث قنار املنار الفضائية بدون 
وره حل قالت قناة املسارية ال يسدنا ساوى التضامن مع املنار، وندترب 
ما حدث عبال ال ييدإ ساوى الددو اإلرسائييل الذي خشل يف إسكات املنار 
إباان حارب تبوز، ختربع أ عيااء الدروبة بأ اء املهبة لألساف الشاديد، 

ولكنها املنار ستظل  ائبا شدلًة ال تنطفئ.

صدى املسرية تدين حْجـَب 
قناة املقاومة اإلسلمية »املنار«


